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SAMMENDRAG
Notatet behandler perspektiver, status for bruk og krav til informasjonssystemer for vassdrag. Fokus
settes på NVE's ansvar som temasenter for vann, og på kravene til og utviklingsplanene for
Vassdragsregisteret.
Bruk av EDB-systemer i forvaltningen kan gjøre det mulig å oppnå kvalitativt bedre beslutninger enn
tidligere. Digital, kartfestet informasjon gir spesielt store perspektiver for en sektor som har til
oppgave å forvalte vårt fysiske miljØ.
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Forord
Denne prosjektrapporten er utarbeidet av "KOntaktgruppen for VAssdragsregisteret
i MIljøforvaltningen" (KOV AMI). Initiativet til å sette ned en slik gruppe ble tatt av
NVE i januar 1992, og SFr, DN og Fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger i
henholdsvis Aust-Agder og Sogn og Fjordane ble invitert til å delta i prosjektet.
Målet for gruppas arbeid er:
1.

å definere mest mulig presist hvilke informasjoner som er nødvendig for å drive
vassdragsforvaltning innen miljøforvaltningens arbeidsfelt

2.

å formulere krav til aktiv service fra NVE i spørsmål med tilknytning til
vassdragsinformasjon

3.

å peke på hvilke informasjoner som bør ligge i Vassdragsregisteret

4.

å peke på hvilke av disse informasjonstypene som bør prioriteres

5.

å formulere mest mulige eksakte krav til presentasjon med sikte på bruk
beslutningsprosess og til alminnelig informasjonsskapende virksomhet.

l

Hensikten med arbeidet er å kunne gi et bidrag til forståelsen av viktigheten av god
miljøinformasjon, og innspill til det strategiske arbeidet med organisering av miljøinformasjonsvirksomhet. Et slikt arbeid foregår nå både i Miljøverndepartementet med
underliggende direktorater, innen MISAM-programmet, og innen de utnevnte
temasentrene for Miljøinformasjon, der Norges vassdrags- og energiverk har ansvaret
for organisering av ferskvannsinformasjon.
Den foreliggende rapporten er et bidrag til dette strategiske arbeidet. Den drøfter
spesielt behovet for og kravene til vassdragsinformasjon. Rapporten fokuserer spesielt
på NVE's rolle, fordi NVE er utpekt som temasenter for ferskvann. Vassdragsregisteret er et viktig element i temasenter-funksjonen, og rapporten gir derfor
konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med dette.
Gruppa står fritt i forhold til sine respektive institusjoner, men ser det som ønskelig
at rapportens konklusjoner og anbefalinger gis en skikkelig, organisatorisk behandling.
Arbeidsgruppa står samlet om disse konklusjonene og anbefalingene.
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Kap. 1. Problemstilling
Til tross for relativt stor satsing på forskjellige miljøinformasjonssystemer i
forvaltningsorganene i de seinere åra, er bruken av disse systemene fortsatt
sporadisk. Dette har en rekke forskjellige forklaringer, men en fellesnevner er
at ledelsen og fagfolkene, som var utsett som brukergrupper, ikke har engasjert
seg tilstrekkelig i det som skulle bli deres hjelpemiddel i det daglige arbeidet.
Trendene i -90-åra er imidlertid at EDB tas mer og mer i bruk som et uunværlig hjelpemiddel i forvaltningen, og dette krever at alle involverte parter samarbeider for at de tekniske investeringene skal gi gevinster for alle.

1.1. Utgangspunkt

1.2. Status

Miljøforvaltningen i Norge er generelt
sterkt oppsplittet etter forskjellige sektorer, og også innen de forskjellige sektorene. I særlig sterk grad gjelder dette
vassdragsforvaltningen. Det finnes en
rekke brukerinteresser knyttet til vassdraga, og alle er representert både ved
interessegrupper og ved forvaltningsorganer. Energisektoren er tradisjonelt en
tung brukerinteresse, men også naturvern,
friluftsliv, fiskeinteresser, landbruksinteresser, kulturminnevern og en rekke
andre interesser er knyttet til bruken av
vassdraga.

l noen tilfelle er nødvendig datagrunnlag
tilgjengelig. Oftest er dette imidlertid
ikke tilfelle, eller datagrunnlaget har
mangler. I andre tilfelle foreligger informasjonen spredt på så mange kilder at
den i praksis regnes som utilgjengelig.

Ved avveiningen mellom forskjellige
brukerinteressene, trengs det informasjon
som grunnlag for beslutninger. Og med
økende knapphet på tilgjengelige naturressurser, trengs det et stadig sikrere
datagrunnlag, både for store landsomfattende forvaltningsprosjekter som f.eks.
Samlet Plan for vassdrag, og for beslutning i enkeltsaker, enten det gjelder
kraftutbygging, utslippskonsesjoner,
spørsmål knyttet til f.eks. utsetting av
fisk eller andre sakstyper.

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen

Med innføringen av EDB i naturforvaltningen har muligheten til å få systematisert informasjonsgrunnlaget økt betraktelig. I forskjellige institusjoner har det
vært gjort mer eller mindre helhjertede
forsøk på å skaffe systematisk oversikt.
Disse oversiktene spenner over flere
tema, fra rene måleserier til ressursoversikter og videre til forvaltningsvedtak
m.m.
De miljøinformasjonssystemene som til
dags dato har vært utviklet, har imidlertid
ikke SValt til forventningene. De er kort
og godt for lite i bruk. Årsakene til dette
er flere, la oss peke på følgende forhold:
l. Ledelsen uengasjert
Arbeidet med informasjonssystemer
har vært drevet av noen få entusiaster.
Ledelsen av miljøforvaltningen har
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ikke i tilstrekkelig grad vurdert EDBinfonnasjonssystemer som et strategisk
hjelpemiddel.
2. Systemene har ikke nok data
Infonnasjonssystemene har i veldig
liten grad vært "komplette", eller så
oppfylte at brukerne kunne feste
vesentlig tillit til at de ville finne det
man søkte etter.
3. Mye rådata, lite informasjon
Det har i de fleste tilfellene vært lett
å få ut datalister fra systemene, men
vanskeligere å ekstrahere informasjon
som kunne nyttes i en problemstilling
eller illustrere et saksområde.
4. Lite problem tilpasset informasjon
Sammensetningen av informasjon i de
enkelte systemene har ikke vært optimal for de forskjellige brukeroppgavene. Det har vært satt for lite fokus
på å opprette informasjonssystemer
tilpasset de oppgavene som forvaltningen har. Det skal dog bemerkes at
det har vært gjort atskillige forsøk på
å undersøke brukerbehovene. Men
brukerbehovene har vært for uklart
uttrykt, og de har endret seg i
marsjen, slik at systemene alltid har
vælt på etterskudd.
5. Treg omstilling til å bruke EDB.
EDB som hjelpemiddel i forvaltningen er relativt ferskt, og kompetansen
i bruken har vært liten. Omstillingen
til å nytte EDB har gått tregere enn
mange har regnet med.
6. Dårlig brukervennlighet.
Det har vært lagt for lite vekt på å
bedre brukervennligheten av informasjonssystemene, slik at man skulle
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kunne klare seg med et minimum av
opplæring.
7. Fagfolk burde vært trukket inn.
Det kreves både fagkompetanse,
oversikt over datainnholdet og
datastrukturen, og kjennskap til
programvaren for å få ut informasjon
om kompliserte sammenhenger. Pr. i
dag er det å søke i større infonnasjonsdatabaser er et fagarbeid i seg
selv. Slik mange av disse infonnasjonsdatabasene hittil har vært strukturert, burde søkearbeidet prinsipielt
utføres av fagfolk, fordi "amatører"
kan komme til å trekke feil konklusjoner på grunn av et spinklere grunnlag enn det som virkelig finnes. Disse
fagfolkene har imidlertid bare i liten
grad blitt trukket inn.
8. Digitale kart er helt i startfasen.
Naturforvaltningen har ansvar for våre
fysiske omgivelser. Dette vil ofte
kreve kartfestede oversikter. EDB er
et egnet medium også for framstilling
og vedlikehold av temakart, men vi
befinner oss her bare i starten aven
utvikling. Det vil ennå gå noen år for
digitale kart blir et utbredt hjelpemiddel for forvaltningen.
Årsaken til forsømmelsen ligger også i
rent menneskelige faktorer: Det har blitt
betraktet som mer spennende å utvikle et
infonnasjonssystem enn å forvalte det!
Det ligger intellektuelle utfordringer i å
spesifisere hvordan et system skal fungere, og å realisere det. Det ligger få
tilsvarende utfordringer i å registrere data
til systemet, og hente data rutinemessig
ut igjen. Det er også sjelden det samme
personellet som er ansvarlige for å både
utvikle og drive systemet. Dette kan gi
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som effekt at de "driftsansvarlige" føler
systemet som noe påtvungent, som de
ikke egentlig ønsker å drive med selv.

Det må poengteres at det er institusjonsledelsens ansvar å fatte vedtak om å
satse på de rette informasjonssystemer (i
motsetning til "døgnfluer"), og at det
etableres et driftsapparat rundt dem.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har
gjort en undersøkelse om bruken av
databaser i miljøvernavdelingene, som
klart viser at EDB-informasjonssystemer
brukes lite, både avdelingenes egne
systemer og innkjøpte, som f.eks. Vassdragsregisteret. DN's rapport (Miljøverndepartementet 17.01.92) viser også at det
gjerne har vært korttidsengasjert personell
som har blitt satt til å betjene informasjonssystemene, og at den kompetansen
dette personellet har opparbeidet,
forsvinner fra avdelingene når deres
engasjement opphører.
Vassdragsregisteret i NVE har vært operativt siden 1988, da REGINE (REGIster
over NEdbørfelt) ble ferdigstilt for hele
landet. REGINE inneholder en hierarkisk,
systematisk nedbørfeltinndeling, og dette
er en helt nØdvendig nøkkel for å strukturere vassdragsinformasjon. Vassdragsregisteret har vært installert på NDanlegg i SFT, DN og samtlige av Fylkesmennenes miljøvernavdelinger fra 1988
til 1991, etter en rammeavtale mellom
NVE og Miljøverndepartementet. Siden
1991 har ikke denne avtalen NVE Miljøverndepartementet vært fornyet. Ca.
halvparten av miljøvernavdelingene har
etter dette kjøpt Vassdragsregisterets PCversjon over eget budsjett, men bruken er
fortsatt svært sporadisk.

Vassdragsinfonnasjon i miljøforvaltningen
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1.3. Trender
Selv om status for informasjonssystemer
ikke er spesielt oppløftende, er det likevel
tegn som tyder på at forholdene vil endre
seg relativt raskt:

*

Det har tatt tid, men EDB er i ferd
med å vinne innpass i forvaltningen,
som et verktøy som både saksbehandlere og ledelse får et avmystifisert
forhold til. Innføring av tekstbehandling for saksbehandlere og ledere har
i stor grad bidratt til dette.

*

Utdanningssystemet gir et helt annet
og bedre tilbud i EDB-bruk enn før.
Dagens nyutdannede saksbehandlere
stiller med et forsprang overfor eldre
kolleger, og vil kunne være førende i
bruk av informasjonssystemer i det
daglige arbeidet.

*

Det er en økende bevissthet blant
beslutningstakerne om at institusjonenes posisjon og mulige eksistens i
framtida vil avhenge av om de greier
å henge med på det informasjonsteknologiske området.

*

Store og tunge informasjonsleverandører har innsett at deres samlede
informasjonsressurser må struktureres
på en måte som gjør dem bedre
tilgjengelig.

*

Det skjer mye bra på området dialog
mellom bruker og brukerprogram.
Spesielt må framheves innføring av
vindusbaserte grensesnitt. Enten det
dreier seg om tekstbehandling, databasesøking eller for den saks sky Id
karthåndtering, vil dette grensesnittet
kreve den samme forståelsen av
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brukerne for hvordan dataprogrammene skal behandles. Dette gir større
muligheter til å integrere informasjonssystemer i det daglige arbeidet,
under forutsetning av at disse struktureres på en slik måte at saksbehandlerne kan bruke sin intuisjon for å få
fram informasjon.
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Både Verneplan IV og Samlet Plan ville
hatt nytte av systematisert informasjon på
bl.a. følgende områder:

*

energipotensiale ved forskjellige
alternativer (ble framskaffet)

*

EDB som verktøyer kommet for å bli
innen miljøforvaltningen. Det er opplagt
at mulighetene for bruk av EDB er langt
større enn det som hittil har vært praktisert. I løpet av få år vil EDB være et
styrende redskap for arbeidsdagen. Det
gjelder derfor å finne fram til hensiktsmessige måter å nytte verktøyet på.

inngrep i vassdragene (kraftverk, forbygninger, vannforsyningsanlegg,
grusuttak, elvekant-arbeider, broer
eller veger langs vassdraget eller i
nedbørfeltet, arealbruk i nedbørfeltet
m. v. Dette ble framskaffet for vassdrag som var vernet etter verneplan I,
Il og Ill.)

*

landskapsformer og faglige verdier
knyttet til naturvern m.v.

1.4. Eksempel

*

biologisk produksjon og brukerinteresser knyttet til vassdrag, bl.a. fisk
og vilt.

*

kulturminner og eldre bruksformer i
vassdrag.

Samlet plan for vassdrag og Verneplan
IV har vært blant de største og tyngste
forvaltningsoppgavene på vassdragssektoren de seinere årene. Ved begge
prosjektene har informasjon for en rekke
fagområder vært sammenstilt for å komme fram til en prioritering med hensyn
på enten vasskraftutbygging eller vern.
For begge prosjektene gjaldt det også at
det hadde vært gjort faglige undersøkelser fra tidligere, men at ikke resultatene
fra disse var kjent eller sammenstilt på
noen tjenlig måte.
For begge prosjektene gjaldt at mye
grunnlagsarbeid måtte gjøres, enten ved
inventeringer eller ved møysommelig
leting i eldre dokumentasjon.
I arbeidet med Samlet Plan for vassdrag
ble EDB brukt til å sammenstille brukerinteressene som et første grunnlag for
gruppevis prioritering.
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Resultatet av at disse informasjonene
ikke fantes sammenstilt, var at mye
prosjekttid først gikk med til å fastsette
hvor en skulle foreta inventeringer
innenfor de rammene prosjektene
opererte under. Deretter ble relativt mye
ressurser bruk på inventeringer, og
tilsvarende mindre til å bearbeide og
sammenstille resultatene. Dette har gjort
prosjektene kostbare for samfunnet, og
det har blitt stilt spørsmålstegn ved kvaliteten av beslutningene ..
Problematikken omkring kraftutbygging
eller vern legges heller ikke død etter
behandlingen av Samlet plan og Verneplan IV. Diskusjonen vil måtte føres
videre, bl.a. i form av nye konsesjons-
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søknader, hjemfallssaker, bruk av
rikspolitiske retningslinjer for vernede
vassdrag m.v. I tillegg kommer sakskomplekser knyttet til bl.a. forurensingslova
og innlandsfiskelova, jfr. kap. 5.
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Det grunnleggende spørsmålet blir derfor
om vi skal ta lærdom av tidligere erfaringer, og satse ressurser på å bedre beslutningsunderlaget ved systematisert informasjon.
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2. Sammendrag og hovedkonklusjoner
Bruk av EDB-systemer i forvaltningen kan gjøre det mulig å oppnå kvalitativt
bedre beslutninger enn tidligere. Digital, kartfestet informasjon gir spesielt store
perspektiver for en sektor som har til oppgave å forvalte vårt fysiske miljø.
Status for informasjonssystemer i forvaltningen er imidlertid ikke tilfredsstillende på noe hold. Forholdene må i større grad enn hittil legges til rette for
utvikling, oppdatering og bruk av gode informasjonssystemer, både for naturmiljøet generelt og for vassdragene spesielt. Det er særlig behov for gode
oversiktssystemer .
Som temasenter for vann har NVE et særlig ansvar for oversiktssystemer for
vannsektoren, i samarbeid med andre vannfaglige etater. Vassdragsregisteret
må videreutvikles for å kunne tilfredsstille kravet til oversikt. Både NVE og
andre vannfaglige etater må gi informasjonsarbeidet rammevilkår som gjør det
mulig å få etablert et tilfredsstillende tjenestetilbud.

Det har i de seinere åra i forskjellige
forvaltningsinstitusjoner vært gjort tunge
investeringer i EDB-utstyr og informasjonssystemer, uten at dette har gitt Ønsket avkastning. Det kan pekes på mange
årsaker til dette, men et gjennomgående
trekk ved situasjonen er at ledelsen i de
forskjellige institusjonene ikke har gitt
arbeidet nødvendig prioritet i det daglige
arbeidet og blant det fast ansatte personellet. EDB som verktøyer imidlertid
kommet for å bli i norsk forvaltning, og
trenden er at det tas i bruk til langt flere
oppgaver etter hvert. I løpet aven tid vil
det derfor bli stilt krav om at informasjonssystemer også skal ha den nødvendige kvalitet for å kunne fylle daglige
behov.
EDB-systemer gjør det mulig å systematisere og formidle store mengder vassdragsopplysninger på en tids- og kostnadseffektiv måte. Under forutsetninger
av at databasene er oppdatert og til-
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gjengelige, vil opplysninger fra dem
kunne øke kvaliteten på de beslutninger
som treffes i forvaltningen. Informasjonssystemene skal gi en bedre faglig oversikt og være en mer effektiv og slagkraftig beslutningsstøtte enn arkivmapper
m.v. har mulighet til å bli.
For å fylle sin oppgave må miljøforvaltningen legge forholdene til rette for gode
informasjonstjenester, og spesielt de tjenester som har samordnende og sektorovergripende karakter.
Miljøverndepartementet ønsker å organisere miljø-informasjonsvirksomhet i
Norge på en annen måte enn tidligere. En
utpekt samordningsmyndighet skal stå for
generelle retningslinjer og strategier for
all informasjonsvirksomhet, mens ca. 10
tunge informasjonsprodusenter skal få en
koordinerende rolle innenfor sine fagfelt.
NVE er utpekt til temasenter for ferskvannssektoren, og denne sektoren er tenkt

Dato: 13. 10.92

Kap. 2. Sammendrag og hovedkonklusjoner

som en spydspiss for samordningsarbeidet. Dette er årsaken til at det må
fokuseres spesielt på NVE's rolle og
ansvar.
Stuasjonen stiller bestemte krav til NVE.
Det må foretas en intern opprydding i de
informasjonssystemer som etaten i dag
rår over, bl.a. med det siktemål for øyet
at de skal kunne nyttes av andre. I tillegg
må NVE være villig til å koordinere sitt
informasjonsarbeid etter retningslinjer gitt
fra samordningsmyndigheter, selv om
disse ikke står i noe direkte kommandoforhold til NVE, og selv utøve koordinering mellom andre aktører i vassdragsforvaltning og -forskning.
Det finnes et mangfold av vidt forskjellige informasjonssystemer i Fylkesmennenes miljøvernavdelinger, ON, SFrog
NVE. Systemene er forsøkt tilpasset de
roller som de forskjellige etatene skal
spille i forvaltningen av vassdrag.
Bruken av flere av informasjonssystemene har fellestrekk, uansett hvilken etat
som er ansvarlig for driften av dem: De
er mangelfullt oppdaterte og lite i bruk,
de har for hØY brukerterskel, de er ikke
tilstrekkelig problemorienterte og har en
dårlig presentasjon av data, og de er
dårlig samordnet direktoratene i mellom.
Det gjøres imidlertid en god innsats i
tunge informasjonsetater for å bedre
situasjonen på området.
Dersom det skal lykkes å få en god informasjonsutveksling mellom forskjellige
aktører som arbeider med vassdragsinformasjon, må det være et grunnleggende krav at det utarbeides felles normer for beskrivelse, emnetilsetting og
stedfesting av alle vassdrags-
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informasjonssystemer, og at disse følges
opp.
De krav som er skissert for informasjonssystemer hos Fylkesmennene, ON,
SFr og NVE i forbindelse med de forskjellige forvaltningsoppgavene, har
fellesnevneren "oversikt". Dette gjelder
spesielt oversikt over nedbørfeltsystemet,
arealbruk i nedbørfeltet og inngrep i
vassdrag. Forøvrig kreves det et vidt
spekter av informasjon til de forskjellige
oppgavene. Det er også et gjennomgående trekk at hjelpesystemer for de forskjellige oppgavene bør ha hØY prioritet.
Det er også behov for et felles oversiktssystem, bl.a. for å sikre optimal arbeidsfordeling og utveksling av informasjon
mellom etater som arbeider med vassdragsspørsmål. Som temasenter for vann
er dette NVE's ansvar, og Vassdragsregisteret bør utvikles med sikte på å
dekke forvaltningens behov for oversikt.
NVE er ansvarlig for at det finnes et
apparat for oppdatering og aktiv informasjonstjeneste med utgangspunkt i Vassdragsregisteret.
Vassdragsregisteret må forankres i oppgaver knyttet til grunnleggende vassdragsforvaltning, basis hydrologi og til oppgaver som NVE blir pålagt som temasenter
for ferskvannssektoren. Innholdsmessig
vil dette bety at arbeid med REGINE
(REGIster over NEdbørfelt), det digitale
kartsystemet, oversikt over tekniske
inngrep og arbeid med referanseinformasjon må prioriteres i den nærmeste framtida. Det skal legges stor vekt på å bedre
brukergrensesnittet og resultatpresentasjonen.
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Vassdragsregisteret er en del av NVE's
forvaltningsansvar. Systemet må gjøres
tilgjengelig for hele miljøforvaltningen,
og bruken av det må ikke begrenses av
prispolitikken. Tjenestetilbudet må omfatte tilbud om installasjon hos viktige
brukere, og annen service overfor mer
sporadiske brukere. En helt spesiell
utfordring representerer den nye miljøforvaltningen i kommunene. Her bør det
inngås avtaler som setter miljøvernavdelingene i stand til å betjene kommunene
med service fra Vassdragsregisteret, på
like linje med annen informasjon som
flyter fra miljøvernavdelingene til
kommunene.
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Innføringen av Geografiske InformasjonsSystemer (GIS) i forvaltningen er
helt i startfasen, men gir allerede nå nye
perspektiver på presentasjon, datafangst
og analyse. Med bruk av GIS kan vi få
fram ny viten om vassdragene og analysere hvordan de påvirkes av forskjellige
forhold. Dette kreves imidlertid en sterk
organisering av informasjonsgrunnlaget,
og bevisst klargjøring av problemstillingene dersom man skal lykkes med
GIS. Disse forutsetningene gjelder såvel
tunge systemer som Are/Info, som enklere systemer for uttegning av temakart.
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3. Perspektiver på vassdragsinformasjon
Miljøforvaltningen er sterkt oppdelt, dels etter sektorinteresser, dels administrativt i fylker og nå også kommuner. Det stilles samtidig store krav til miljøforvaltningens bidrag i samordningsspørsmål og helhetstenkning. Utfordringen er å
gi godt begrunnede innspill til alle organ som utformer våre fysiske omgivelser.
I denne rollen kreves det at miljøforvaltningen kan vise til god oversikt og
kompetanse.
EDB-systemer gjør det mulig å systematisere og formidle store mengder vassdragsopplysninger på en tids- og kostnadseffektiv måte. Under forutsetninger av
at databasene er oppdatert og og tilgjengelige, vil opplysninger fra dem kunne
øke kvaliteten på de beslutninger som treffes i forvaltningen. Informasjonssystemene skal gi en bedre faglig oversikt og være en mer effektiv og slagkraftig
beslutningsstøtte enn arkivmapper m.v. har mulighet til å bli.
For å fylle sin oppgave må miljøforvaltningen legge forholdene til rette for gode
informasjonstjenester, og spesielt de tjenester som har samordnende og sektorovergripende karakter.

3.1. Generelt
Vassdragsinformasjon spenner over et
vidt felt av opplysninger om vann og
vassdrag. Det kan være opplysninger om
vassdragenes eiendomsforhold, hydrologi,
energipotensiale, inngrepsgrad og -type,
vannkvalitet, status og tilstand til vannlevende organismer, herunder fisk, andre
miljøkvaliteter og miljøtilstander knyttet
til vassdraget. Vassdragsinformasjon kan
også være systematiserte opplysninger
om hva som er skriftlig dokumentert om
vassdraget.
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Informasjon om vassdrag er idag spredt i
en rad forskjellige medier, skriftlig i bøker, rapporter og avhandlinger, dokumentert på kart og systematisert i en rekke
forskjellige edb-registre. Digitale vassdragsopplysninger finnes i disse registrene og databasene er mer og mindre oppdaterte, kvalitetskontrollerte og tilgjengelige. Etter som vannressursforvaltningen i
Norge er spredt på flere departementer og
direktorater med deres underliggende
organer, er også datasystemene utviklet
for å dekke de spesielle oppgavene som
hver etat har. Registrene er laget på
mange forskjellige program plattformer og
det er relativt vanskelig å utveksle
opplysninger mellom dem.
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3.2. Hvorfor EDB-basert
vassdragsinformasjon ?
EDB-systemer gjør det mulig å systematisere, lagre, bearbeide og formidle videre
store mengder opplysninger på en tidsog kostnadseffektiv måte. Dette gjelder
også stedfestet informasjon om vassdrag.
Under forutsetning av at databasene er
oppdaterte, at de er tiLgjengeLige og at
det er mulig å ekstrahere opplysninger fra
dem på en brukervennLig måte, vil det
øke kvaliteten på de beslutninger som
treffes i forvaltningen.
Hensikten med vassdrags- og miljødata
og temakart basert på disse, er at de skal
gi en bedre faglig oversikt og være en
mer effektiv og slagkraftig beslutningsstøtte og informasjonsformidler enn tilsvarende analoge systemer. Vassdrags- og
miljødataregistre skal både brukes til
intern saksbehandlerstøtte i forvaltningen
og som informasjonslager for spredning
til andre databrukere.
For å få fram et bedre beslutningsgrunnlag, er oppdaterte og tilgjengelige informasjonssystemer en forutsetning. Overlegenheten til EDB-systemene er at de er
raske å oppdatere og gir raskere svar på
endringer i status og tilstand. Det er således lettere å lage ferske oversikter og
trendanalyser enn med de analoge informasjonslagrene.
Dersom dataene er innsamlet, karakterisert og lagret på en standardisert måte,
gjør de sammenligninger og aggregering
på geografiske og administrative nivåer
mulig å få utført. Vassdragsdata kan
være alt fra dataserier over en eller flere
måleparametre, f.eks. vannføring eller
pH, som er registrert i et målepunkt, til
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bearbeidede og aggregerte tilstandsvariable, miljøindikatorer, klassifisert
etter fastlagte kriterier og grenseverdier.
Vassdragsdata omfatter også arealopplysninger, enten om nedbørfelt eller der et
nærmere avgrenset areal er klassifisert
etter en nærmere definisjon og kriterier.
Eksempler på dette kan være naturvernog friluftsområder.
Kommunikasjonen mellom ulike aktører i
forvaltningen vil lettes betydelig, dersom
det eksisterer entydige og informasjonsbærende begreper, f.eks. miljøindikatorer.
Miljøindikatorer kan gi aktørene informasjon om hvordan tilstanden er, hvilken
retning utviklingen går, og hva konsekvensene er av de ulike valg som treffes.
Miljøtilstand, beskrevet ved en eller flere
miljøindikatorer, gir et sammenlignbart
grunnlag for evaluering av miljøgevinster
og konstnadseffektivitet ved miljøtiltak.
Beslutningstakere på et hØyt administrativt nivå vil ofte ha behov for sammenlikninger mellom områder, vassdrag eller
administrative enheter. Slik aggregert
informasjon kan man også få fram ved
systematisk bruk av miljøindikatorer o.l.
Miljøverndepartementet er i gang med å
utarbeide et sett miljøindikatorer for
Norge. Indikatorene (ca. 20 i alt) spenner
over flere fagfelt, og gir en sterkt forenklet beskrivelse av miljøtilstanden.
Indikatorsettet krever imidlertid store
mengder systematiserte rådata som input
til indikatorinformasjonen. Forslaget til
indikatorsettet er pr dato ute til høring.
I vassdragsforvaltningen er det behov for
å ha tilgjengelig opplysninger om en
rekke forhold og interesser knyttet til
vann og vassdrag. For beslutninger som
går på flerbruk og å vurdere konse-
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kvenser, er det ikke tilstrekkelig å ha
opplysninger som er lagret i ett register
dersom det ikke kan kombinereres med
opplysninger som finnes i et annet
register. Å sette sammen enkeltbiter av
opplysninger fra ulike registre med tanke
på å belyse sammenhenger og konsekvenser er avgjørende for å kunne få
fram ny informasjon. Det å koble opplysninger fra ulike kilder, og presentert på
en mer brukervennlig måte, vil ofte
kunne belyse problemstillinger på en mer
effektfull måte. Dagens registre i miljøvernforvaltningen har ikke tilstrekkelig
oppdateringsnivå og tilgjengelighet til å
kunne brukes til å lage effektiv informasjon.
Spesiell oppmerksomhet bør vies til
digital, geografisk informasjon. Ved riktig bruk og kombinasjon av stedfestet,
digital informasjon, kan vi vinne ny
erkjennelse om sammenhenger i naturen
og menneskelig påvirkning.

3.3. Strategiske oppgaver
Miljøforvaltningen skal øke sitt bidrag til
å fremskaffe data og informasjon om
lokale og regionale miljøforhold, for å ha
oversikt og å informere om miljøtilstanden, årsakene til miljØproblemene og
utviklingstendenser. Miljøvernavdelingene
forventes også å bidra til direktoratenes
regionale og nasjonale oppgaver på dette
feltet. Bruk av miljøindikatorer vil være
et viktig hjelpemiddel i koml ~ unikasjo
nen mellom de ulike nivåene i forvaltningen.
Vassdrags- og miljøvernmyndighetene
skal øke innsatsen på å gjøre kunnskap
tilgjengelig og forståelig for beslutnings-
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take re på ulike forvaltningsnivå, og for
politikere, næringsliv, publikum og
media. Dette forventes å gi et bedre
grunnlag for beslutninger med
konsekvenser for natur og miljø.
Miljøvernavdelingene skal delta i samordningen av miljødata for å få bedre
informasjonsflyt i miljøvernforvaltningen.
Den teknologiske plattformen som nå
legges, med en lik databaseplattform i
store deler av miljøforvaltningen og
nettverksutveksling mellom forvaltningsnivåene, er en forutsetning for dette. Det
skal satses mer på bruk av datateknologi
for å heve Kvaliteten av arbeidet som
utføres, oppnå effektiviseringsgevinster
og gi bedre rapporteringprosedyrer
overfor direktoratene.
Miljøvernavdelingene skal mer aktivt
bruke plan- og bygningsloven i forebyggende miljøvern. Det vil måtte innebære at innspill til kommunens planer for
arealforvaltning må være på en slik form,
lesbarhet, detaljeringsnivå og en miljøfaglig kvalitet som vekker interesse, tillit og
respekt. Miljødata vil være en viktig
påvirkningsfaktor i de faglige og politiske
prosesser i kommunenes planarbeid og
arealforvaltning.
Det kommunale miljøvernet vil kreve en
betydelig innsatsøkning for vassdrags- og
miljøvernforvaltningen innen vassdragsog miljødata. Informasjon om lokale
miljøforhold og samarbeid om å løse
miljøproblemer vil bli sterkere vektlagt i
de kommende år. Når kommunene skal
lage miljø- og naturressursprogrammer
som grunnlag for kommuneplanens arealdel og handlingsplaner for miljøtiltak, vil
de trenge oppdatert informasjon om
miljøtilstand og arealstatus. Det
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forventes sterk økning i etterspørselen
etter miljødata fra kommunene etterhvelt
som flertallet i landets kommuner kommer skikkelig på banen i miljøvernet. Det
påtrengende spørsmålet blir derfor:
Hvordan skal miljøvernavdelingen i et
fylke kunne følge opp fra 15 til 40 kommuner samtidig uten å ha effektive datasystemer og oppdaterte opplysninger om
lokale miljøforhold?
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sesresultater som foreligger.
2. Vassdragsregisteret.
Vassdragsregisteret er et nøkkelregister for vassdragsinformasjon, og
må videreutvikles for å gjøre tilgjengelig også tekniske inngreps- og
konsesjonsdata. Bruksverdien av
registeret vil øke med omlegging til
mer moderne databaseløsninger og
ved utviklingen til et kartbasert
geografisk informasjonssystem.

3.4. Hovedutfordringer
Forvaltningen av vannressursene i Norge
er oppdelt i mange institusjoner og reguleres av sektorlovverk under forskjellige
departementer. Det er derfor stort behov
for å styrke de informasjonssystemene
innen miljø- og vannressursforvaltningen
som bidrar til helhetstenkning og flersidig
bruk på tvers av etatsgrensene. Hovedutfordringen ligger i å gjøre den kunnskap, informasjon og de verktøyene som
finnes, tilgjengelig for de ulike aktørene i
forvaltningen.
Forutsetningen for en pålitelig og effektiv
informasjonsutveksling er at data er innsamlet, karakterisert, stedfestet og lagret
etter standarder som sikrer kvalitet og
gjenbruk.
Vi mener at Miljøverndepartementet, i
valget av enkeltvis utmerkede tiltak for å
styrke miljøinformasjon i Norge, bør
prioritere følgende:
l. MISAM.
Oppfølgingen av MISAM, en nasjonal
referansetjenste og etablering av
nasjonale temasentre for miljødata,
herunder vanndata, vil legge grunnlaget for bedre bruk av de undersøkel-
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3. Vannkvalitetsregister.
Vannfaglige miljødata er spredt og
lite tilgjengelige for mange av aktørene innen vannressursforvaltningen.
Innen miljØvernforvaltningen er de
tekniske forutsetningene nå tilstede
for å samle inn, vedlikeholde og
utveksle data i felles registre. Det er
imidlertid et sterkt behov for et felles
vannkvalitetsregister, dette er nødvendig for å overvåke utviklingen av
miljøtilstanden i vassdragene og som
hjelpemiddel i å klassifisere vassdragene etter standardiserte miljøindikatorer.
4. Digitale kart.
Eksisterende miljødatabaser er under
omlegging til de mest moderne og
brukervennlige databasesystemene.
Dette vil øke tilgjengeligheten, kvaliteten og gjenbruk av data vesentlig.
For Miljøverndepartementets underliggende organer vil det være
avgjørende for å øke informasjonsverdien av miljødata at disse kan
presenteres også på kartform. Departementets strategiske satsing på informasjonsteknologi omfatter også digitale kartsystemer for synliggjøring av
miljødata. En større satsing på dette
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anses som nØdvendig for å nå
miljømålene innen vassdragsforvaltningen.
5. Vassdragssimulatoren.
Vassdragssimulatoren skal kunne nyttes som planleggingsverktøy i samordnet vannressursforvaltning i enkeltvassdrag. Den må betraktes som en
vesentlig forbedring av mulighetene
for forvaltningen til å komme fram til
mer optimal drift etter flerbruksprinsipper. En utfordring for forvaltningen
vil være å integrere bruken av vassdragssimulatoren i behandlingen av
vassdragssaker.
6. SKF-prosjektet.
SKF-prosjektet (Saksbehandlerssystem
for KystsoneForvaltning) har potensiale til å videreutvikles til et system
som også kan omfatte vassdrag.

3.5. Eksempler
Nedenfor er gitt tre eksempler på bruk av
digital geografisk informasjon i
vassdragsforvaltningsspørsmål:
l. Forsuringskart.
Kopling mellom DN's Fiskebase og
Vassdragsre gisteret har i Aust-Agder
gitt et informasjonsgrunnlag for produksjon av et kart over forsurings-

VassdragsinfOlmasjon i miljøforvaJtningen

Side 18

status og status for fiskebestandene i
fylket. Status over pH og fisk er tilordnet
minstenivåene i nedbørfelt-inndelingen.
Siden sammenhengen mellom
vannkjemien i nedbørfeltet og fiskens
livsvilkår er åpenbar, er dette forsvarlig
som geografisk stedfestingsprinsipp for
små målestokker. Mosaikken på kartet i
M=l :250.000 gir et slående geografisk
mønster i sammenhengen mellom pH og
fiskestatus og formidler klart både sammenhengen og de geografiske nyansene.
(Kartet er vedlagt rapporten.)
2. Utslippskart.
Kopling mellom lokalisering av direkteutslipp til vassdrag og sjø, et register over slamavskillere, et digitalt
ledningskartverk og nedbørfeltinndelingen fra Vassdragsregisteret
har pået kart over Arendal gitt betydelig bedre informasjon og et langt
bedre beslutningsgrunnlag for saneringsplanlegging og konkrete rensetekniske tiltak.
3. Inngrepsfrie naturområder
Kopling av data om inngrep i vassdrag, kraftlinjer og veganlegg er sammen med topografiske kartdata grunnlaget for produksjon av et fylkeskart
over inngrepsfrie naturområder i
Aust-Agder. Avstandssoner fra disse
inngrepene gir informasjon om villmarksområder i fylket.
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4. NVE som temasenter for ferskvannssektoren. Muligheter og
krav.
Miljøverndepartementet ønsker å organisere miljø-informasjonsvirksomhet i
Norge på en annen måte enn tidligere. En utpekt samordningsmyndighet skal
stå for generelle retningslinjer og strategier for all informasjonsvirksomhet,
mens ca. 10 tunge informasjonsprodusenter skal få en koordinerende rolle
innenfor sine fagfelt. NVE er utpekt til temasenter for ferskvannssektoren, og
denne sektoren er tenkt som en spydspiss for samordningsarbeidet. Dette er
årsaken til at det må fokuseres spesielt på NVE's rolle og ansvar.
Stuasjonen stiller bestemte krav til NVE. Det må foretas en intern opprydding
i de informasjonssystemer som etaten i dag rår over, bl.a. med det siktemål for
øyet at de skal kunne nyttes av andre. I tillegg må NVE være villig til å koordinere sitt informasjonsarbeid etter retningslinjer gitt fra samordningsmyndigheter, selv om disse ikke står i noe direkte kommandoforhold til NVE, og selv
utøve koordinering mellom andre aktører i vassdragsforvaltning og -forskning.
4.1. Bakgrunn
Miljøverndepartementet har tatt skritt for
å samordne miljøinformasjonen, gjennom
å opprette såkalte temasentre som skal
ivareta faglige oppgaver innenfor sin
"sektor". Initiativet til dette ble tatt våren
1992, etter en lengre modningstid innenfor Departementet.
Bakgrunnen for opplegget er erkjennelsen
av at det gjøres mye godt arbeid i de enkelte institusjoner, som hver for seg kan
bidra til å styrke vår erkjennelse om miljøet, men som blir erkjennelse på et fragmentarisk nivå, fordi databehandling og
informasjonsarbeidet er alt for lite koordinert.
I tillegg blir det kostbart for samfunnet:
Statsbudsjettets grønne bok viser at det
hvert år brukes over l milliard kroner til
informasjonsinnsamling og håndtering, og
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at disse midlene gjennom samordningstiltak kunne vært nyttet atskillig mer
effektivt.

4.2. Ekstern organisasjonsmodell
Departementet tenker seg en organisasjonsmodell for samordningsarbeidet med
4 nivåer:

l.

Miljøverndepartementet.
Departementet skal være toppen eller
kjernen i systemet, stå for overordnede retningslinjer og utøve en slags
styringsfunksjon for arbeidet.

2.

En utpekt samordningsmyndighet.
Dette vil være en organisasjon på
direktoratsnivå, som skal stå for utøvelsen av samordningsarbeidet og
formidle Departementets tanker og
strategier. I perioden 1988-92 har
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denne myndigheten vært utøvet
gjennom MISAM-programmet, som
administreres fra Statens kartverk.
Det er sannsynlig at Statens kartverk
blir utpekt til også å stå for det permanente samordningsarbeidet.

vann, jord, hav og luft. Det er også verdt
å merke seg at viktige miljø-politiske
elementer som spørsmål knyttet til energi
eller samferdsel ikke er med, annet enn
indirel,<:te gjennom f.eks. de forurensingseffekter dette skaper.

Temasentrene. Dette vil fortrinnsvis
være "tunge" fagorgan på direktoratsnivå, som har tilstrekkelig faglig
prestisje og bredde til å stå for den
konkrete, samordnende virksomheten
i hverdagsarbeidet. Det er foreløpig
gjort avtale med fØlgende temasentre
for de opplistede fagområdene:

4.

DN

SFr
NVE

NGU
SSB
SK
RA
Jordforsk
NIJOS

Økologi og biologi
Forurensing
Ferskvann
Geologi
Miljøstatistikk
Generell kartlegging
Kultur- og fornminner
Jordbruk
Skogbruk

I tillegg har det vært kontakt med
følgende institusjoner, uten at det er
fattet formelle vedtak om plassering
av temasenter-ansvar:
NILU
HOV

Luft
Hav

Det er sannsynlig at det kan bli
endringer i ansvarsforholdene for
noen av aktørene. Stikkordlista viser
en blanding av forvaltningsområdene,
fra ansvarsområde for mediene ferskvann, jord, hav og luft til ansvarsområde for forurensing og biologi!
økologi, som også hører til fersk-
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Produsentene. Dette er informasjonsproduserende, store og små
institusjoner. Produsentene vil være
av varierende størrelse og eierform,
og ha forskjellige oppgaver i samfunnet. Så vidt forskjellige institusjoner
som NIBR, Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Vegdirektoratet,
Norsk Hydro og Rogalandsforskning
kan betraktes som produsenter av
miljøinformasjon. Temasentrene er
også produsenter av miljøinformasjon.

Det er verdt å merke seg at initiativet til
å danne faglige temasentre markerer en
utvidelse av Miljøverndepartementets
"konserntenkning" , som i flere sammenhenger hittil har begrenset seg til de
institusjoner der departementet har hatt
direkte instruksjonsmyndighet. De avtalefestede forholdene gjelder temasentre
som også er underlagt andre departementer; Olje- og energidepartementet,
Næringsdepartementet, Landbruksdepartementet og Finansdepartementet.

4.3. Temasentrenes ansvarsområde
Departementet har tilkjennegitt følgende
ansvarsområde for temasentrene:

*

Avklare faglige ansvarsområder.
Utarbeide en handlingsplan for disse.
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*

Koordinere informasjonsarbeidet med
andre temasentre innenfor miljøinformasjonsverdenen.

*

Fastsette aktører innenfor temasenterets ansvarsområde.

*

Forsøke å koordinere arbeid innenfor
datainnsamling og informasjonslagring i sin sektor.

*

Utforme standarder og retningslinjer
for miljøområdet innenfor sektoren,
og sørge for at disse får fotfeste
innenfor de aktuelle produsentenhetene.

*

Under forutsetning av at det vedtas
en referansetjeneste for miljøinformasjon, bistå med faglige og
administrative oppgaver slik at
informasjonsflyten mellom produsenter og brukere blir så god som
mulig. Det finnes forskjellige modeller for drift aven referansetjeneste,
og de har forskjellige konsekvenser
for temasentrenes arbeidsomfang og
innflytelse på innhold og drift.

*

Arbeide med å utvikle og befeste en
fagterminologi og en tesaurus for det
aktuelle fagområdet.

*

Etablere og drive et samarbeidsorgan
for faglige spørsmål innen samordningsprogrammet.

Oppgavene som er gitt fra Miljøverndepartementet, er runde i formen, og det
er opp til de enkelte temasentrene å
utforme operasjonelle tiltak som kan
styrke miljøarbeidet.

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen

Side 21

4.4. Vannsektoren som spydspiss
Innenfor MISAM-programmet er det
full tilslutning til tankegodset fra Departementet. I dette programmet ser man det
imidlertid som både urealistisk og faglig
uheldig å forsøke å gjennomf~re en omfattende samordning for alle miljøsektorer
på en gang. Man ser det derfor som Ønskelig å utprøve samordningsfilosofien på
ferskvannsektoren i første omgang, og
deretter foreta en trinnvis innføring av
samordningen innenfor andre sektorer.
Årsaken til at akkurat ferskvannssektoren
velges, ligger i flere forhold:
1. Sektoren består aven rekke forskjellige institusjoner som spenner over et
ganske vidt spekter. Det kan derfor
oppnås relativt rask nytteverdi ved at
vannsektoren samordnes først.
2. Sektoren kan avgrenses operasjonelt.
Den omfatter likevel en rekke institusjoner, og de fleste spørsmål av prinsipiell og praktisk betydning vil bli
berørt.
3. Sektoren er viktig; det er mange
miljøspørsmål som er knyttet til
vassdrag.
4. Sektoren har tradisjoner innenfor forsøk på samordning. Det foreligger
også et samordnet informasjonsopplegg, delvis gjennom Vassdragsregisteret, der litteraturreferanser og et
forprosjekt med datasett og målestasjoner m.v. er forsøkt systematisert.
5. Vassdragsregisterets inndelingssystem
(dokumentert i REGINE og på digitale kart) representerer et basissystem
som det kan knyttes informasjon til.

Dato: 13.10.92
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6. Også innen internasjonale organer
satses det på oversikt over ferskvannsforhold.

*

må være strukturert slik at gjenfinning etter flere kriterier (bl.a. vassdragsnr og tematisk informasjon) er
mulig.

4.5. Muligheter og krav

*

må være forståelig og ha informasjonsverdi.

*

må/bør være mest mulig fullstendig.

*

bør foreligge i mest mulig samlede
oversikter.

*

bør stilles til rådighet for omverdenen
etter vedtatte retningslinjer internt,
som aksepteres eksternt.

Rammevilkår
Det har tidligere vært gjort flere hel- og
halvhjertede forsøk på å samordne og
strukturere miljøinformasjon, spesielt
vassdragsinformasjon. Status for miljøinformasjonsarbeidet viser at de ikke har
hatt suksess.
Det ligger imidlertid en større organisatorisk tyngde bak de bestrebelser som nå
gjøres for å strukturere miljøinformasjonsvirksomhet. Det utarbeides også en
etableringsplan, med mål, milepæler og
ressurstilgang knyttet til tjenesten. Dette
gir større muligheter for temasentrene til
å utøve praktisk samordning med autoritet.
Interne oppgaver
Skal rammevilkårene ha noen verdi,
forutsettes det også at temasentrene selv
følger opp, og setter inn egne ressurser
for å strukturere miljøinformasjon.
NVE som temasenter for ferskvann må
først og fremst vise vilje og evne til å
"rydde opp i eget hus". Dette medfører at
informasjonstilfanget:

*

må være godt dokumentert.

*

må være kvalitetskontrollert.

*

må ajourholdes.
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Alle disse kravene forutsetter at det settes
av ressurser til aktivitetene, og at det
nedfelles i strategisk plan og virksomhetsplaner for hele etaten. Det krever
videre en sterk organisering og samarbeidsvilje på tvers av organisasjonens
avdelinger og seksjoner.
Belønningen eller "gulroten" for disse
aktivitetene, kan oppsummeres slik:

*

NVE blir en etat med en profesjonell
informasjonshåndtering

*

Informasjonsframhenting og generering av ny informasjon kan foregå
langt mer effektivt og med lavere
driftskostnader enn i dag.

*

Informasjon blir ikke dobbeltlagret,
og data blir entydige.

*

Flere informasjonstyper knyttet til
samme problemstilling kan settes
sammen uavhengig av "eierforhold"
knyttet til input-dataene.

Dato: 13.10.92
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Eksterne oppgaver
Det må kreves av NVE som temasenter at
etaten er innstilt på å koordinere sitt
arbeid etter retningslinjer gitt av andre
myndigheter, også av myndigheter som
befinner seg "på siden" i forhold til
organisatoriske kommandolinjer.
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av sitt arbeidsfelt. Dette gjelder i særlig
grad SFr og ON, men også Riksantikvaren, NGU, Jordforsk, NIJOS, Statistisk
sentralbyrå, HOV -senteret og Statens
kartverk.
Gevinsten som kan oppnås ved dette, er
at vi:

NVE må også sette av ressurser til å bistå
i systematisering av informasjon fra andre
etater. Forpliktelsen til dette gjelder også
informasjon som etaten ikke har noe forvaltningsansvar eller særskilt interesse av,
men som andre vannfaglige etater trenger
i sin virksomhet.

l: Får strukturert ferskvannsinformasjon
på en slik måte at den kan flyte mellom aktørene på en helt annen måte
enn før. Gjøres jobben godt, vil det
også øke temasenterets troverdighet i
miljøspørsmål og i forvaltningen
generelt.

NVE må ta initiativ til å avklare ansvarsog arbeidsfordeling med andre temasentre, som også har ferskvannet som del

2. Får luket vekk overlappende ansvarsområder, og kan spare det offentlige
for store uttelllinger hvert år.

Vassdragsinformasjon i miljøforvaJtningen
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5. Dagens bruk av vassdragsinformasjon i forvaltningen.
Det finnes et mangfold av vidt forskjellige informasjonssystemer i Fylkesmennenes miljøvernavdelinger, DN, SFTog NVE. Systemene er forsøkt tilpasset
de roller som de forskjellige etatene skal spille i forvaltningen av vassdrag.
Bruken av flere av informasjonssystemene har fellestrekk, uansett hvilken etat
som er ansvarlig for driften av dem: De er mangelfullt oppdaterte og lite i
bruk, de har for høy brukerterskel, de er ikke tilstrekkelig problemorienterte
og har en dårlig presentasjon av data, og de er dårlig samordnet direktoratene i
mellom.
Det er imidlertid mer og mer akseptert at informasjonssystemene har potensiale
til å bli viktige og regningsbesparende hjelpemidler i forvaltningen, og det er
for tida prosesser i gang for å omstrukturere dem, slik at de skal kunne bli de
viktige vertøyene de var forutsatt å skulle være.

5.1. Innledning
Dette kapitlet beskriver i skjematisk form
hvilke informasjonssystemer med relevans
for vassdragsproblematikk som er i bruk i
Fylkesmennenes miljøvernavdelinger,
DN, SFr og NVE, og gir en statusbeskrivelse for oppdatering og bruk. Informasjonstilfanget er sett i sammenheng med
hvilke roller de samme etatene utøver i
forvaltningen. I den grad systemene er
lite i bruk, er det gjort forsøk på å beskrive årsakene til dette.

5.2 Informasjonstilfanget i
miljøvernavdelingene
Opplysningene i dette kapitlet er bygd på
en arbeidsrapport av 27.04.92 fra Direktoratet for naturforvaltning, DN, og på
opplysninger fra miljøvernavdelingene i
Aust-Agder og Sogn og Fjordane.
Det fins i dag over 44 ulike database-
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systemer i landets 18 miljøvernavdelinger. I gjennomsnitt er det 10 systemer pr.
MV A. De aller fleste nytter 4.generasjonsverktøyet Fles (for MS-DOS eller
SINTRAN). Mange av systemene er, pga.
dårlig samordning, ganske like. Systemene bærer preg av at miljøvernavdelingene
har ulik praksis i bruk av slike data. Det
er i dag liten eller ingen samordning mellom de systemene som blir brukt. Det er
likevel ting på gang i DN når det gjelder
naturforvaltningsregistre. NATURBASEN
(som skal samordne EDNA, FRIDA,
VILTREG og VILTOBS) er under utprøving. Videre har DN tatt et initiativ når
det gjelder FISKEBASE. Systemet er
likevel bare i begrenset bruk.
Miljøvernavdelingene trenger informasjon
i følgende roller:
Myndighetsutøving m.m.
Fylkesmannen/miljøvernavdelingen i
landets 18 fylker er tillagt myndighet

Dato: l3.10.92

Kap. 5. Dagens bruk av vassdragsinformasjon i forvaltningen

etter flere lover og forskrifter, bl.a. deler
av forurensningsloven, viltloven, friluftsloven, motorferdselsloven og laks- og
innlandsfiskeloven. Videre er Fylkesmannen viktig høringsinstans i plan- og
inngrepssaker, bl.a. etter vassdragslovgivningen.
Fylkesmannen/miljøvernavdelingen har
viktige oppgaver med å formidle nasjonale mål/innsatsområder overfor kommunene, og være et miljøfaglig kompetansesenter i fylket.
Rapportering
Miljøvernavdelingene rapporterer årlig til
Miljøverndepartementet, Direktoratet for
naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn. De viktigste rapporteringene skjer i
form av virksomhetsplaner, strategiske
planer for avdelingene og årsrapporter
med beskrivelser av oppnådde resultater.
SFr har innhentet en del utslippsdata fra
avdelingene. ON har fått noe data om friluftsområder. Ellers er det forholdsvis lite
rapportering av EDB-baserte data fra
miljøvernavdelingene til overordna
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direktorat!departement.
En del miljøvernavdelinger gir ut årlige
Miljøstatus-rapporter for fylket. I tillegg
blir dt?t årlig gitt ut rapporter i fylkesvise
rapportserier .
Miljøvernavdelingene har tidligere etterlyst informasjon om hvilke planer direktoratene har i forhold til avdelingene på
edb-området. Det siste året har avdelingene avventa avklaring om nytt utviklingsprogram, og seinere hjelp til installasjon av dette (MS SQL Server og
Gupta SQL Windows).
Miljøvernavdelingenes databasesystemer
inneholder for det meste egenskapsdata.
For enkelte registre finnes det også
digital geoinformasjon, dette gjelder først
og fremst EDNA, FRIDA og VILTREG.
Følgende miljødataregistre synes å være i
mest bruk ved miljøvernavdelingene i
dag. Lista er nok sterkt preget av bruken
i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. (Det
er også i bruk en del andre systemer,
men i mindre utstrekning):

EDNA

Områder verna etter
naturvernlov, og
verneverdige områder

9000 områder. Stedvis
mangelfull oppdatert
Nylig grundig oppdatert
i SF og AA

17 MVA. Mye i
bruk i plan- og
inngrepssaker m.v.

FRIDA

Sikra friluftsområder
Andre viktige friluftsområder

5700 områder. Stedvis
mangelfull oppdatert

13 MVA. Mye i
bruk i plan- og
inngrepssaker m.v.

VILTREG

Viktige viltområder

33700 poster. Stedvis
mangelfull oppdatering

14 MVA

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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VILTOBS

Spesialviltområder og
enkeltobservasjoner

6700 poster. Stedvis
mangelfull oppdatering

14 MVA

ELGBASE

Elgforvaltning

12 MVA

12 MVA

CERCIM

Bestandssimuleringsprogram, hjortevilt

Oppdatert i få fylker

I bruk i få fylker

JEGERPRØVE

Opplysninger om
avvikling av
jegerprøven i SF

Oppdateres jevnlig (ved
bestemte datoer)

Jevnlig

VALDREG

Hjortevilt-valdregister. Tilbud til
viltnemndene

U nder oppdatering i
Sogn og Fj.

Daglig i Sogn og Fj.
Stor rasjonaliseringsgevinst.

FISKEBASE

Fiske- og kalkingsregister, vannkjemi

Varierende. Delvis
oppdatert i 5 MV A

Varierende

VASSDRAGSREGISTERET

Nedbørfeltinndeling
NVE ansvarlig. De fleste Få mva bruker
Di verse vassdragsdata MV A har eldre versjoner registeret

LANDSYS

Landbruksforurensninger

Varierende. Oppdatering/overføring av
data fra landbruksmyndighetene er for
uhensiktsmessig

12 MVA

KOMSYS

Saksbehandlerverktøy
for kommunale
utslippstillatelser

4 MV A har noe data
liggende i systemet

Lite i bruk. 2 MV A
bruker deler

LffiSYS

Litteratur- og
biblioteksystem

7 MVA

Svært begrenset de
fleste steder

VANNVERK

Vann verksre gis ter

I få fylker (bl.a AA)

Lite i bruk

VANNANALYSER

Vannanalyseregister

I få fylker (bl.a AA)

Lite i bruk

Hvilke forhold hindrer bedre bruk av
informasjonssystemer i MVA?
- manglende strategi for bruk av EDB
- for liten innsikt på ledernivå
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-

mangelfull oppdatering av de ulike
registre
dårlig oppfølging av direktoratene
manglende samordning
stort arbeidspress
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5.3. Informasjonstilfanget i
Direktoratet for naturforvaltning
Vassdragsinformasjon i DN finnes spredt
på de ulike avdelingene, og brukes avdelingsvis og tilpasset de ulike arbeidsoppgaver som DN har:
Myndighetsutøving
DN har sentrale oppgaver i forvaltningen
av vassdragene i medhold av ulike lovverk og forskrifter, som motorferdselsloven, lakse- og innlandsfiskeloven, viltloven, naturvernloven og friluftsloven.
Med bakgrunn i sin kunnskap skal DN
være en faglig rådgiver og informant
overfor ulike myndigheter og samfunnet
forøvrig. Videre skal DN påvirke sektormyndigheter og almenheten til å gjennomføre en langsiktig disponering av
vassdragene ut fra et Økologisk helhetssyn. Til slutt skal DN bidra til å sikre
folks rett til å benytte vassdragene til
friluftsliv, avkopling og rekreasjon.
DN er høringsinstans i enkelte saker som
omhandler inngrep i vassdrag, som f.eks.
kraftutbygging, vegbygging og masseuttak. DN er dessuten delegert myndighet
til å håndheve konsesjonsvilkår i enkelte
typer vassdragssaker. Dette gjelder vilkår
om kompenserende tiltak, f.eks. utsetting
av fisk, samt vilkår om biologiske undersøkelser.
Rapportering
DN foretar pr. i dag ingen fast rapportering til MD utenom den rapportering
som gis i forbindelse med budsjettet og
enkelte spesielle prosjekter. Det forventes
imidlertid at det vil bli lagt økt vekt på
rapportering i framtida, bl.a. i forbindelse
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med DN' s funksjon som temasenter for
biologi/økologi og i forbindelse med
utarbeiding av ulike miljøindikatorer.
Fordeling av midler til planlegging og
tiltak
Et av DN's mål er å sikre at alle inngrep
i og bruk av vassdragene skjer ut fra forvaltningsplaner for det enkelte vassdrag.
På denne bakgrunn gir DN midler til
vassdragsplanlegging i flere vassdrag.
Vassdrag som er vernet mot kraftutbygging blir prioritert i denne forbindelsen.
DN fordeler også midler i forbindelse
med "Aksjon vannmiljø". Disse midlene
går til ulike tiltak i vassdrag, ofte slike
som er arbeidet fram gjennom tidligere
vassdragsplanlegging i det aktuelle
vassdraget.
DN anbefaler overfor MD hvor store
midler som skal gå til hvert fylke, når det
gjelder kalking av vassdrag. I tillegg har
DN en egen pott som går til større prosjekter, samt FoU omkring kalking.
Overvåking
DN er ansvarlig for den biologiske delen
av overvåkingsprogrammet for langtransportert forurensa luft og nedbør. SFT
koordinerer programmet.
DN deltar i et samarbeidsprosjekt sammen med NVE og SFT om forskningsog referansevassdrag (FORSKREF), et
tverrfaglig program for undersøkelser i
uregulerte vassdrag med tanke på å kartlegge langsiktige, naturlige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske parametre.

Dato: 13.10.92
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Et utvalg kalkingslokaliteter, i hovedsak
større prosjekter, blir fulgt opp med et
vannkjemisk og biologisk overvåkingsprogram for å dokumentere effekten av
tiltaka.

Landøkologisk

*
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I regi av DN og fylkesmennenes
miljøvernavdelinger blir det gjennomført
overvåking aven rekke laksevassdrag,
hovedsakelig i forhold til sjukdommer,
Gyro~actilus og rømt oppdrettsfisk.

Database over områder
verna etter naturvernloven. Fylkenes versjon
har dessuten oversikt
over verneverdige
områder

Oppdateres årlig,
sist pr. 31.12.91.
Fylkesversjonen har
variabel
oppdatering.

Brukes som
bakgrunnsmateriale og
dokumentasjon.

VILTREG *

Database over viktige
viltområder

Oppdateres bare i
fylkene. Variabel
oppdatering.

Brukes lite eller
ikke i det hele tatt
ved D N. Kan/bør
være et potensiale
for mer bruk.

VILTOBS *

Database over spesialviltområder og
enkeltobservasjoner av
sjeldne, sårbare og
truete dyrearter m.m.

Oppdateres bare i
fylkene. Variabel
oppdatering.

Brukes lite eller
ikke i det hele tatt
ved DN. Kan/bør
være et potensiale
for mer bruk.

Database over sikra
fril uftsli vsområder.
Fylkenes versjon har
også med andre viktige
friluftslivsområder.

Oppdateres løpende
og årlig.
Fylkesversjonen har
variabel oppdatering

Brukes som bakgrunnsmateriale og
dokumentasjon. Et
visst potensiale for
mer bruk.

EDNA

*

Friluftsliv

FRIDA

Naturmngrep

INNGREP

Database over inngrep
i verna vassdrag

Inneholder data for
163 vassdragsobjekter i verneplan
1,2 og 3.

Brukes noe
(potensiale for
større bruk). Data
overført NVE.

SAMLET
PLAN

Database over SPprosjekter

Inneholder alle
prosjekter unntatt
siste rullering, men
har en del mangler
for enkelte felter.

Brukes lite og bare
på avdelinga.
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Vassøkologisk

*
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FISKEBASE

Database for
registrering av
kalkingsprosjekter,
vassdrag, vannkvalitet,
fisketrapper,
ferskvannsfisk og
anadrome laksefisk
m.m.

Oppdatering skjer i
fylkenes miljøvernavdelinger.
Planer om årlig
oppdatering.

Brukes av fylkenes
MVA (lite).
Brukes ikke ved
DN foreløpig, men
skal brukes i
framtida.

LAKSETRAPPER

Database over
laksetrapper. Fusjonert
med FISKEBASE.

Oppdatert i fjor.

Brukes lite (ca. 1
gang pr. mnd.)

PÅLEGG

Database over pålegg
som er gjort i
forbindelse med
vannkraftutbygginger

Sist oppdatert i
1986.

Brukes ikke.

TILSKUDD
FISKEFOND

Database over tilskudd
fra fiskefondet.

Oppdateres årlig.

Brukes ofte

Det pågår for tiden et arbeid med å samle disse registrene i en base: NATURBASE. denne
vil sannsynligvis være i drift i lØpet av høsten-92.

Hvilke faktorer hindrer mer utbredt
bruk av registrene?
1: Mangelfull samordning av ulike
registre. De fleste registre er blitt
bygd opp for helt bestemte formål
uten at en har tenkt nok på muligheten for å koble data fra ulike
registre og på den måten skape ny
informasjon. En viktig oppgave i
framtida vil derfor være å omstrukturere registrene slik at kobling mellom dem blir mulig. Samlingen av
EDNA, FRIDA, VILTREG og VILTOBS til en base, NATURBASE, vil

Vassdragsinfonnasjon i miljøforvaltningen

være et viktig bidrag her. Neste skritt
vil være å få til en bedre kobling
mellom NATURBASE og FISKEBASE. Hvordan dette helt konkret
skal gjøres, er enda ikke avklart.

2: Mangelfull oppdatering. For mange
registre er det ikke fastlagt noen rutiner for oppdatering. Resultatet er ofte
at registrene er svært mangelfullt
oppdatert. En viktig oppgave i framtida blir dermed å få etablert faste
rutiner for oppdatering av registrene.
Særlig viktig er dette for registre som
oppdateres av miljøvernavdelingene i
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fylkene, da disse generelt har en oppdatering som varierer svært mye mellom fylkene.

3: For høy brukerterskel. Denne
faktoren vil være viktigst for registre
som allerede har en relativt lav bruksfrekvens. Ofte vil da brukerterskelen
kunne føles så hØY at en potensiell
bruker velger å ikke bruke registeret i
det hele tatt. En viktig oppgave for å
motvirke dette, vil være å gjøre brukergrensesnittet for de ulike registrene
så likt som mulig. Dette vil det bli
lagt vekt på å få til i framtida.
4: For tungvint teknisk tilgang til
registrene. Denne faktoren er nær
beslektet med den forrige, på den
måten at den vil være viktigere jo
lavere brukspotensialet er av andre
årsaker. DNs interne nett er under
oppbygging, og en vil anta at dette
problemet i vesentlig grad vil bli
redusert når dette nettet er fullt
utbygd.

5.3. Informasjonstilfanget i Statens
forurensningstilsyn
Nedenfor er det gitt en forenklet gjennomgang av SFrs bruk av vassdragsinformasjon knyttet til myndighetsutøving, rapportering, informasjon om
miljøtilstanden, og resultatkontroll. Det er
også gitt en forklaring på hva som hittil
har hindret en mer utbredt bruk av den
vassdragsinformasjon som er tilgjengelig
i dag.

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Myndighetsutøving
SFr er tillagt myndighet til å gi utslippstillatelser for industrianlegg, samt å kontrollere og gi pålegg om at utslippstillatelsene følges opp. I prosessen rundt
utforming av nye eller fornyelse av eldre
utslippstillatelser gjøres det til dels
omfattende resipientvurderinger når
konkrete utslippskrav skal formuleres.
Dette skaffes bl.a. til veie ved at industribedriftene pålegges å gjennomføre
konsekvensutredninger. Det er i første
rekke behov for informasjon om
resipientkapasitet, herunder tilstandsvurderinger, effekter av annen type
virksomhet osv.
SFT er høringsinstans i vassdragsreguleringssaker, og er delegert
myndighet til å håndheve vilkår gitt i
konsesjonen, bl.a. pålegg om etterundersøkelser. Informasjonen som søkes
er i første rekke endring av resipientforholdene i vassdraget ved regulering av
vannføring, samt tilstandsendringer i
vassdrag og innsjøer ved regulering av
vannstand.
Rapportering
SFr rapporterer årlig nasjonale samletall
for forurensende utslipp til Miljøverndepartementet. Tallene benyttes bl.a. som
grunnlag for miljøvernministerens årlige
redegjørelse for Stortinget. Tallgrunnlaget
skaffes til veie gjennom Statlig program
for forurensningsovervåking. I regi av
dette programmet utføres også overvåking
avelvetransporterte forurensninger og
direkte utslipp til norskekysten som hvert
år innrapporteres direkte til Pariskommisjonen.
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Informasjon om miljøtilstanden.
SFr skal i årene framover satse sterkere
på å informere om utviklingen i forurensningssituasjonen. Statlig program for
forurensningsovervåking blir et viktig
redskap i å framskaffe de nødvendige
data.
Fram t.o.m. 1990 utga SFr årlig rapporten "Overvåkingsresultater" med oversikt
over forurensningsovervåking i statlig
regi. I 1992 utga SFr en publikasjon kalt
"Forurensning i Norge" som kombinerer
data om miljøtilstanden med tilgjengelige
utslippsdata. Publikasjonen er planlagt
med årlig nyutgivelse. Rapporten bygger
på informasjon innhentet i forbindelse
med rapportering av nasjonale samletall
til MD og data innhentet gjennom Statlig
program for forurensningsovervåking.
Hvert enkelt overvåkingsprosjekt/program
utføres ved hjelp av ekstern konsulentbistand. Konsulentene benytter i stor
utstrekning informasjon knyttet til den
aktuelle vannforekomst, slik som hydrologi, meteorologiJklima og menneskelig
aktivitet.
I 1992 ble det tatt i bruk en ny utslippsdatabase i SFr ("Munin"). Databasen får
en sentral plass i informasjonsarbeidet.
"Munin" skal etter planen videreutvikles i

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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1993 til å inneholde data om vannkvalitet
(tilstandsdata).
Resultatkontroll - revisjon av miljømål
Et viktig aktivitetsområde innen SFr er
arbeidet med fastsetting av miljømål.
Dette er bl.a. gjort i forbindelse med tiltaksanalysene for Mjøsa og Indre Oslofjord, og nå nylig i forbindelse med
Handlingsplan Glomma i nært samarbeid
med lokale myndigheter. I løpet av 1991
ble det i SFrs regi utarbeidet en omfattende tiltaksplan for å oppnå målsettingen
om 50% reduksjon av nitrogen- og fosfortilførslene til utsatte områder av Nordsjøen. SFrs miljøkvalitetskriterier for
ferskvann har vært et sentralt verktøy i
arbeidet med å fastsette miljømålene.
Oppfølgingen av nasjonale målsettinger
og SFT-interne målsettinger om reduksjon av bl.a. næringssalttilførsler, såkalt
resultatkontroll, er også et prioritert aktivitetsområde. Dette arbeidet er bygget
opp omkring SSBs statistikkdatabaser og
SFrs modell for teoretisk beregning av
forurensningstilførsler "Teotil".
Tabellen nedenfor gir oversikt over
elektroniske og manuelle datalagre i SFr
som inneholder vassdragsinformasjon.

Dato: 13.10.92
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Industri

"Inkosys"

Fagdatabase for
opplysninger om
industrikonsesjoner

Rimelig godt oppdatert. Omarbeidet til
en ren Windowsapplikasjon fra i
høst. Utvides med
registrering av reelle
utslippstall og
inspeksjonsrapporter.

Daglig i bruk

Prosjektsekretariatet

"Munin"

Fagdatabase for
nasjonale
utslippstall

Skal utvides til også
å omfatte tilstandsdata (versjon 2.0)

Nylig satt i drift.
Ønsket bruksutnyttelse er ennå
ikke oppnådd.

Kjemikalie og
spesialavfall

("Loke")

Fagdatabase for
spesiala vfallsdeponier (forurenset grunn)

Kartlagt grunn er
registrert, men ikke
oppdatert når det
gjelder tiltak.

Tas i bruk i disse
dager.

Kommunal- og
landbruksavdelingen

"Teotil"

Teoretisk
beregningsmodell
for tilførsler av P
og N

Oppdateres og kjøres
ca. 2 ganger årlig.
Ny versjon klar i
sommer.

Kjøres hovedsakelig på NIVA,
men er også
installert i SFT.
Brukes kun i
begrenset grad.

Vassdragsregisteret

Nedbørfelt, sjøer,
rapportreferanser,
landbruk

Ingen rutine for
oppdatering

Ikke aktivt i bruk

Rapporter

Rapportserie:
Statlig program
for forurensingsovervåking

Komplett samling i
SFT' s bibliotek.
Kopier i trykksaklageret.

Benyttes ukentlig.
Åpen for eksterne
henvendelser.

Kvalitetskriterier

SFT' s miljøkvalitetskriterier
for ferskvann

Ny oppdatert
kortversjon klar til
høsten

Dårlig bruksutnyttelse internt i
SFT. Er etterhvert
tatt i bruk i
fagmiljøene.

Hele
SFT

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Hva hindrer mer utbredt bruk, og hva
bør gjøres for å stimulere til økt bruk?
"Munin": Databasen er nylig satt i drift.
Avdelingsvise opplæringstiltak vil bli
igangsatt i løpet av august/september, og
vil forhåpentligvis motivere til økt bruk.
Databasen er i sin nåværende versjon for
treg bl.a. ved oppstart. Dette vil bli bedret
i løpet av høsten. Databasen har foreløpig
noen mangler i datagrunnlaget som bidrar
til å redusere informasjonsverdien og
dermed bruken. Mer bindende avdelingsvise ajourholds-instrukser utarbeides.
"Teotil": Skal i første rekke produsere
autoriserte data (årlige tilførser av
næringssalter til primærresipient og til
kystområdene) til bruk i evalueringen av
fastsatte miljømål. Modellen er således
ikke ment å skulle fungere som støtte i
den daglige saksbehandlingen. På den
annen side produserer "Teotil" viktige
input-data med vassdragsinformasjon til
"Munin".
Vassdragsregisteret: Det er ikke gitt noen
organisert opplæring i bruk av Vassdragsregisteret i SFT. Dette skyldes trolig at
SFT i stor utstrekning benytter ekstern
konsulentbistand i utredningsarbeidet, og
har derfor selv ikke så stort behov for å
hente ut detaljert informasjon fra et slikt
register. Tilpasning til Windows brukermiljø vil sannsynligvis kunne bidra til at
registeret tas i aktivt bruk.
Overvåkingsrapporter: SFTs bibliotek har
en komplett og rimelig godt oppdatert
samling av hele rapportserien. Ønsket informasjon er imidlertid ofte vanskelig å
trekke ut av rapportene da de ofte ikke er
presentert på en hensiktsmessig form.
Dette setter grenser for mer utbredt bruk.

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Vannkvalitetskriterier: Det er utarbeidet
en håndbok i vannkvalitetskriterier for
ferskvann. Håndboken er voluminøs, og
gir en noe tungvint presentasjon av kriteriesettet. Kvalitetskriteriene for ferskvann utgis nå sammen med tilsvarende
kriteriesett for fjorder og kystfarvann i en
adskillig kortere og mer brukervennlig
form. Dette vil forhåpentligvis øke bruken betydelig.

Hva skjer i 1992 og framover?
Som nevnt vil det innen utgangen av året
bli utgitt en kortversjon av kvalitetskriteriene for ferskvann. Kvalitetskriteriene vil
da framstå i ny og revidert utgave. Det er
også utarbeidet et tilsvarende sett av kvalitetskriterier for fjorder og kystfarvann,
som utgis i kortversjon samtidig. Kvalitetskriteriene vil bli et viktig redskap
både i arbeidet med å fastsette miljømål
og i formidlingen av resultatene.
I løpet av 1992 og 1993 skal det satses
sterkt på å gjennomføre prosjektet
"Nasjonale mål for vannforekomstene".
Dette prosjektet skal danne grunnlaget for
fastsetting av miljømål for vannressursene
både lokalt, regionalt og nasjonalt.

5.4. Informasjonstilfanget i Norges
vassdrags- og energiverk
Vassdragsinformasjonen i NVE har et
vidt bruksområde, og finnes spredt på de
forskjellige avdelingene og seksjonene.
Informasjonssystemene er i stor grad
brukt avdelingsvis, og er tilpasset de
forskjellige roller som NVE spiller i
forvaltningen:
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Myndighetsutøving
NVE har forvaltningsansvaret etter
energi- og vassdragslovgivningen. Den
tradisjonelt tyngste forvaltningsrollen i
vassdragssaker er konsesjonsbehandling
av nye vannkraftprosjekter. Saksmengden
her har avtatt de seinere åra, men kravene
til hver enkelt sak har økt betydelig. I
perioden framover vil NVE også få en
rekke hjemfallssaker m.v. til behandling.
I tillegg har andre sakstyper kommet

sterkere i fokus. Stikkord her er grusuttak, vegbygging, mindre inngrep i
vassdrag, nedlegging av fløtningsanlegg
m.v.
I forbindelse med konsesjonsbehandlingen, utferdiger NVE også pålegg om at
regulantene utfører nødvendige hydrologiske målinger, og holder seg innenfor
de rammer for reguleringen som er gitt i
medhold av konsesjonen.
NVE planlegger og er godkjenningsinstans for søknader om forbyggingstiltak,
flomverk, kanaliseringer og senkningsanlegg. NVE står også for anleggsvirksomheten ved flere av disse tiltakene.
NVE utøver tilsyn med vassdragsanlegg,
og gir pålegg om utbedringer der sikkerheten ikke er god nok.
Rapportering
NVE gir pr. dato lite rapportering til
overordnede organer i form av samletall
m.v. for vassdrag. Nyttet og nyttbar vasskraft rapporteres årlig til OED og andre
interesserte.
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hydrologiske forhold, ofte med vekt på
spesielle hendelser i det aktuelle året.
Det utgis også en hydrologisk månedsoversikt som gir tall og kurver for vannføring, grunnvannsstand, snødyp, vanntemperatur og isforhold. Det sendes også
ut pressemeldinger om isforholdene i
fjellet for vinter- og påskeferiene.
I forbindelse med virksomheten som
temasenter for vann, kan det ventes økt
rapporteringsvirksomhet til Miljøverndepartementet. Stikkord her er særlig
rapportering knyttet til koordinerende
virksomhet for vannsektoren, og rapportering til miljøindikator-formål.

NVE fordeler noen av midlene som OED
forvalter fra Konsesjonsavgiftsfondet, til
forskjellige vassdragsrelaterte prosjekter.
Hydrologisk overvåking
og analyse

l

databearbeiding

NVE driver, delvis som del av forvaltningsansvaret, og delvis på oppdragsbasis, en omfattende datainnsamling,
bearbeiding og -analyse av hydrologiske
parametre.
Hydrologisk avdeling driver flomvarsling,
bl.a. gjennom tekst-TV. Som et grunnlag
for dette, drives kontinuerlig overvåking
av vannføringen i et utvalgt antall vassdrag.
I forbindelse med alle disse virksomhetene drives det en omfattende databearbeiding. Nedenfor er gitt en oversikt:

I NVE's årsmelding gis en oversikt over

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Hydrologisk
avdeling

Vassdragsregisteret

Nedbørfelt,
sjøer m.m.,
rapporter,
landbruk

Variabelt.
Kjernen bra, det
øvrige
ekstensivt

Basisinfo. Generell bruk
internt og eksternt. For lite
brukt, og ad-hoc-preget.
Stort potensiale.

Vanntemperatur

Tidsserie for
vanntemperatur

Bra

Daglig i bruk

Dybdekart,
analogt

Opplodding
og kartproduksjon
for sjøer

Bra for ca. 100
sjøer

Spesielle formål.
Nedprioritert

Istykkelse
og lSutbredelse

Manuelle
kart over
isforhold

Månedlig i
vinterhal våret

Spesielle formål. Stabil,
liten bruk. Uferdig

Stasjonsnett

Tidligere og
nåværende
målestasjoner

Rimelig ajour i
litt foreldet
form

Moderniseres.
Stort brukspotensiale.
Inngår i
Vassdragsregistereret

Hydra.
Vannstand
og
vannføring

Tidsserier for
vann-stand
og
vannføring

Jevnlig. Databasen moderniseres i 1993

Jevnlig i bruk. Omstruktureres. Potensiale for mer
bruk. Grensesnitt mot
Vassdragsre gisteret.

Brevolum
og vekst!
nedgang

Målinger og
kartfesting av
breers utbredeIse og
tykkelse

Bra oppdatert
og dokumentert

Spesielle formål. Et visst
potensiale

Grunnvanns
-/markvanns
hydrologi

Tidsserier
over grunnvannsstand

Bra. Blir trolig
supplert med
flere markvannsmålinger

Intern bruk og NGU.
Prosjektbruk (GIN). Bruken
skal vurderes.

Snødekke

Snødekke
ved målestasjoner

Bra

Intern og spesielle formål.
Flomvarsling

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Tilsig

Beregnet
tilsig til
felter

Bra

Daglig i bruk

Sedimenttransport

Erosjon og
sedimentasjon i vassdrag

Bra

Prosjektorientert bruk

Flomforhold og
-varsling

Beregninger
av forventet
vannføring i
flom

Daglig

Mulig satsingsområde.
Evalueres i 1993

Konsesjonsdatabasen

Innhold i og
omfang av
konsesjoner,
rettigheter,
tillatelser
m.v.

Landsdekkende
for noen
saksforhold i
1992/93

Basisinfo. Avgiftsberegninger. Potensiale for
mer bruk. Grensesnitt mot
Vassdragsre gisteret.

VVSakarkiv

Forbygningssaker,
flomverk
m.m.

Ujevnt. Gjøres
landsdekkende i
1993.

Mest intern. Potensiale.
Omstruktureres til moderne
database. Skal delvis inngå
i Vassdragsregisteret.

Terskler og
andre tiltak.

Natur- og
landskapstiltak. Analog form

Bra, men
vanskelig
tilgjengelig

Sporadisk. Mest til intern
bruk. Potensiale. Planlagt
som del av
Vassdragsregisteret

Verneplan

Vassdragsoversikt i
vp 1-4.

Bra, men få
informasjoner

Lite brukt. Stort potensiale.
Skal inngå i
Vassdragsregisteret.

Energi
avde!ingen

ELINFO

Kraftverk,
magsiner og
produksjon

Bra, men på litt
gammel
plattform

Jevnlig. Har hatt mangler.
Omstruktureres. Potensiale.
Grensesnitt mot
Vassdragsregisteret.

Tilsynsavdelingen

VAREG VassdragsAnleggsREGister

Tilsynsdata
for dammer
og kraftanlegg

Ikke fullstendig
landsdekkende

Intern bruk. Potensiale.
Grensesnitt mot
Vassdragsregisteret.

Vassdragsavde!ingen

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Administrasjonsavd.

Hydrologisk
avdeling

Vassdragsavdelingen

Arkiv

Inn- og
utgående post

Analog fonn.
Svake rutiner

Intern bruk. Legges om.
Blir sentralt i
saksbe

Prosjektregister

FoUprosjekter i
NVE-regi

Bra. Men dårlig
som system
betraktet

Foreløpig intern bruk.
Potensiale.
Planlagt som del av
Vassdragsregisteret

REGINEgrenser

Grenser,
polygoner og
vassdragsnr.

Landsdekkende,
godt ajour

Brukes jevnlig. Stort
potensiale

Statistikkområder

Grenser,
polygoner og
statistikknr.

Landsdekkende,
godt ajour

Bruken er prosjektorientert.
Potensiale

Grunnlagskart
1:250.000

Vannkontur,
veger,
kommunegrenser m.v.

Snart landsdekkende i
NVE

Brukes jevnlig.
NB: Eierrettighetene
tilhører Statens kartverk

Grunnlagskart l: l
mill.

Som over
med litt mer

Landsdekkende
i NVE

Som over

Isohydatlinjer

Linjer med
lik avrenning

Ajour for
perioden
1930-60

Lite i bruk forelØpig.
Potensiale i
analysesammenheng

Stasjonsnett

Beliggenhet
av forskjellige typer
stasjoner

Oppdateres og
kontrolleres

Skal brukes i produksjon
av nytt hydrologisk
stasjonskart for NVE

Vassdragskonsesjoner

Områder
omfattet av
konsesjoner

Oppdateres

Ekstensiv, intern bruk.
Potensiale.

Verneplan
for vassdrag

Verneplan 14,områdegrenser

Landsdekkende. Ikke
ferdig kvalitetskontrollert

Brukt i publiseringer. Stort,
øvrig potensiale

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Energi
avdelin gen

Tilsynsavdelingen

Utbygd
vannkraft

Magasiner,
overføringer
og kraftverk

Som over

Brukt i SP-kart. Brukes til
prosjektkart. Stort
potensiale

SamletPlanprosjekter

Magasiner,
overføringer
og kraftverk

Som over

Brukt i SP-kart. Middels
potensiale, p.g.a vanskelig
oppdatering

Dammer

Reguleringsdam
underlagt
tilsyn

Som over

Intern bruk. Potensiale

Men hvorfor brukes de så lite?
Det er verdt å merke seg kommentaren
"potensiale" som er knyttet til flere av de
informasjonstypene som er listet opp
over. Det finnes et stort brukspotensiale
for flere av NVE's databaser. Når dette
ikke er realisert, skyldes det bl.a.:

l. Informasjonen er for dårlig samordnet, og finnes i forskjellige databaser uten sammenheng.
2.
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Informasjonssystemene er aldri blitt
"komplette". Det festes ikke lit til at
de inneholder all den relevante informasjonen som ønskes, eller at data er
tilstrekkelig kvalitetskontrollert til å
holde mål.

3. Databasene håndteres med ulike
verktøy og på ulike maskinplattformer. Alle har ikke utstyr eller
aksess til systemene.

4. Systemene har megetforskjellig grad
av fleksibilitet m.h.p. bruk av søkenøkler, alene eller i kombinasjon, og
muligheter til ønsket presentasjon.

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen

5. Brukerterskelen er av variabel høyde,
men det krever både faglig og teknisk
innsyn for å nytte informasjonen.
Svært få medarbeidere har begge
deler, og grensesnittet mot brukeren
utgjør et stengsel mot å øke det faglige utbyttet ved søkeprosessen.

6. Informasjonssystemene er ikke tilstrekkelig problemorientert. Det
kreves forskjellig vinkling på informasjonen for ulike problemstillinger,
og det er lagt for liten vekt på hvilke
problemstillinger som går igjen oftest.
7. Det er ikke lagt tilstrekkelig vekt på
utskriftsrutinene. Data fra informasjonssystemer nyttes unntaksvis alene,
og bør som standard kunne inngå i et
tekstdokument som brukeren arbeider
med. Utskrifter bør tilpasses dette.
Det er i svært liten grad gjort.

8. l likhet med mange andre informasjonssystemer, er NVE' s data knyttet
til geografiske steder, og inngår som
en del av grunnlaget for den fysiske
arealforvaltningen. Det har imidlertid
vært vanskelig og tidkrevende å
presentere NVE's data på kart.

Dato: 13.1 0.92

Kap. 5. Dagens bruk av v(l1-sdragsinformasjon i forvaltningen

Hva skjer i 1992 og framover?
Tilsynelatende er bildet derfor noe
trøstesløst når det gjelder bruk av informasjonssystemer fra NVE. Systemene
finnes, har et potensiale, men brukes
sporadisk.
Det finnes imidlertid ting på gang:
NVE er i sluttfasen med innføring aven
felles database for alle hydrologiske data
(HYDRA Il). Dette vil eliminere alle de
spesialordninger som er etablert for de
enkelte parametre, og som i dag hindrer
en effektiv hydrologisk informasjonshåndtering. Den nye databasen skal være
operativ i løpet av 1993.
NVE fIkk i løpet av 1991 vedtatt en strategi for informasjonsarbeidet i etaten.
Som del av denne strategien skal systemene samordnes bedre, det skal være
klare ansvarsforhold, og flest mulige av
NVE's databaser skal over på en annen
og felles databaseplattform.
Strategien var et svar på erkjennelsen av
at NVE hadde en urasjonell dataforvalt-
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ning, og for en stor del svært dyre, tungvinte og tildels umoderne verktøy for å
håndtere sine informasjoner. En grundig
oppgradering av informasjonssystemene
blir nødvendigvis kostbar, men er forutsatt å gi både økonomiske og andre
gevinster i løpet av forholdsvis kort tid.
I forlengelsen av denne strategien har
NVE nylig gjennomført en prosess med
valg av database verktøy og 4.generasjonsverktøy. De beslutninger som er tatt
underveis har god legitimitet både i ledelsen av etaten og blant databaseansvarlig
personell.
Det er Seksjon for administrativ databehandling som styrer den daglige prosessen i NVE, men med deltakelse fra andre
avdelinger og seksjoner. At NVE har
forvaltningsansvaret for Vassdragsregisteret og i tillegg er utnevnt til temasenter
for ferskvann i Norge, er med og legger
noen av premissene for hvordan arbeidet
med NVE's databaser drives. Det er
derfor god forståelse for samordnings- og
flerbruksaspektet ved planlegging av ny
database-organisering i NVE.

Dato: 13.10.92
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6. Krav til vassdragsinformasjonssystemer. Prioriteringer
For svært mange forvaltningsoppgaver er stikkordet for informasjonsbehovet
"oversikt". Spesielt gjelder dette oversikt over nedbørfelt-systemet, arealbruk i
nedbørfeltet og inngrep i vassdrag. Ellers kreves det et vidt spekter av
informasjon til de forskjellige oppgavene.
Det et gjennomgående krav at informasjonen skal finnes tilgjengelig på databaseform, og ofte på kartform. De fleste oppgavene som er skissert, har høy
prioritet.

6.1. Prioriterte informasjoner i
miljøvernavdelingene
Nedenstående liste inneholder infonnasjonsbehov som miljøvernavdelingene
trenger i forvaltning av vann og vassdrag.
I tillegg til de behovene som er satt opp
nedenfor, er det for arbeid med arealplaner og i inngrepssaker behov for
naturvern-, friluftsliv- og viltdata. Disse
forutsettes imidlertid ivaretatt ved oppdatering og aktivt bruk av Naturbasen.
Noen av registrene bør oppdateres i hver
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miljøvernavdeling, andre bør være fylkesversjoner av nasjonale registre som ajourholdes av nasjonale organer som DN,
SFT og NVE.
Med kart nedenfor menes primært digitale kart som kan brukes i kartpresentasjonsprogrammer eller i GIS-verktøy. All
infonnasjon må være stedfestet, enten
som UTM-koordinater. med referanse til
nedbørfelt-enheter eller som digitale
polygoner, linjer eller punkter utvekslet i
SOSI-fonnat.

Dato: 13.10.92
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Forvaltning av
vassdrag
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Nedbørfeltinndelingen

Database og kart

HØY

Nedbørfelt-statistikk

Database og kart

Høy

Mindre inngrep

Database og kart

Høy

Kraftverksinngrep
av ek. utbygginger

Database og kart

Høy

Planlagte utbygginger (Samlet Plan)

Database og kart

HØY

Vassdragsstatus,
verneplan I-IV

Database og kart

HØY

Regulert vannstreng

Database og kart

HØY

Miljøindikatorer

Database og kart

Høy

Arealforvaltning

Kraftlinjer

Database og kart

HØY

Konsesjonsoppfølging

Utsettinger, minstevannføringer,
reguleringsgrenser,
manøvreringsregler

Database og kart

Middels

Informasjon om
natur

Elveformer

Database og kart

Lav

fosser

Database og kart

Lav

Fiskestatus

Database og kart

HØY

Kalking

Database og kart

HØy

Vannkvalitet

Database og kart

Høy

Utslipp fra renseog avløpsanlegg

Database og kart

HØY

Hydrologiske
måleserier og
isohydatkart

Database og kart

Middels

Hydrografiske data

Database og kart

Middels

Målestasjoner

Database og kart

Middels

Fiskeforvaltning

Vann- og
fiskeforvaltning

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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6.2. Prioriterte informasjoner i
Direktoratet for naturforvaltning
DN har pr. i dag følgende infonnasjonsbehov:

Forvaltning av laks

Forbedret laksestatistikk

Database

HØY

Forbedret oversikt over
trua stammer

Database og kart

HØY

Forvaltning av
innlandsfisk

Bestandsstatestikk og
utbredelse av
innlandsfisk

Database og kart

HØY

Forvaltning av regulerte
fiskevatn

Reguleringsgrenser

Tekst

Middels

Forvaltning av regulerte
vassdrag

Oversikt over
kommersielle
kultiveringsanlegg

Database og kart

HØY

Oversikt over foretatte
kompensasjonstiltak

Database

Høy

Oversikt over forekomst
av fiskesykdommer

Database og kart

HØY

Oversikt over
fiskeregler/forskrifter

Database

Middels

Miljøindikator for
vassdrag

Utbredelse av
indikatorer av bunndyr

Kart

Middels

Generell
vassdragsforvaltning

Oversikt over
vannkvalitet

Database og kart

HØY

Oversikt over inngrep

Database og kart

HØY

Oversikt over naturforvaltningsplaner i
kommunene

Database

HØY

Fiskeforvaltning

Friluftslivsforvaltning

Vassdragsinfonnasjon i miljøforvaltningen

Dato: 13.10.92

Kap. 6. Krav til vassdragsinfonnasjonssystemer. Prioriteringer

Side 43

Oversikt over
tilretteleggingstiltak for
friluftsliv (større tiltak)

Database

HØY

Oversikt over
naturinformasjonssentra

Database og kart

Lav

Oversikt over
friluftslivsbruk

Database og kart

HØY

Krav til miljøvernavdelingene:
ON er utpekt som temasenter for økologi!
biologi, og har i den forbindelse et spesielt ansvar for data om disse forholdene
knyttet til vassdrag. ON produserer lite
egne data, og er derfor i stor grad avhengig av data fra andre institusjoner. Fylkenes miljøvernavdelinger er her særlig
sentrale.
For at ON skal kunne oppfylle sine forpliktelser når det gjelder resultatrapportering generelt og utarbeidelse av miljøindikatorer spesielt, må følgende krav
være oppfylt:

utvikles, eller de en allerede har må
utvides til også å omfatte de aktuelle
dataene. Nye databaser må utvikles av
ON i nært samarbeid med miljøvernavdelingene.
Det er viktig at miljøvernavdelingene
ikke går i gang helt på egen hånd
med å lage slike baser. Resultatet blir
da bare at fylkene sitter med ulike
løsninger som i etterkant vil være
svært arbeidskrevende å omarbeide til
en felles løsning.
3) Det må utarbeides rutiner for rappor-

tering fra miljøvernavdelingene til
DN fra de databaser som finnes i

l) Miljøvernavdelingene må sørge for å
foreta systematisk og regelmessig
oppdatering av alle felles databaser
som i dag eksisterer innen
miljøforvaltningen (NATURBASE,
FISKEBASE osv). Det er viktig at
dette arbeidet utføres etter de retni ngs linjer som finnes for de aktuelle
basene. Miljøvernavdelingen må sørge
for å sette av nødvendig tid og ressurser til disse oppgavene, og aktiviteten
må gå inn som en del av avdelingenes ordinære virksomhet.
2) For de data der en ikke har bygd opp
databaser pr. idag, må nye databaser
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miljøforvaltningen. Dette bør skje ved
at det utarbeides rapporteringsmoduler
tilknyttet hver enkelt base som er
skreddersydd for det formål rapporteringen er ment å dekke. Rapportene
kan enten hentes ut av miljøvernavdelingene og sendes ON, eller de kan
eventuelt overføres eller tas ut direkte
via felles nettverk.
Rapportene bør inneholde aggregert
informasjon for de aktuelle fylkene,
fortrinnsvis på en slik måte at informasjonen kan danne grunnlag for en
framstilling i form av kart/grafikk.

Dato: 13.10.92
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Krav til NVE og SFT
1. Både ON, NVE og SFT er utpekt
som temasentre for miljøinformasjon
av MO. Det bør snarest tas et initiativ
for å få avklart de gråsoner som finnes mellom institusjonene, slik at en
kan bli enige om hvem som skal ha
temasenteransvar for de typer av data
som befinner seg i disse gråsonene.
2. SFT bør ta et initiativ for å få utviklet
et vannkvalitetsregister for hele miljØforvaltningen.
3. NVE må videreutvikle og oppdatere
Vassdragregisteret slik at det kan bli
et slagkraftig verktøy for hele miljØforvaltningen.
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6.3. Prioriterte krav i Statens
forurensningstilsyn
SFT er tildelt rollen som temasenter for
forurensningdata. Det er derfor viktig at
det foretas en grenseoppgang mellom
NVEs og SFTs ulike roller som temasentre m.h.p. vassdragsinformasjon. Det
er imidlertid ikke gjort noe forsøk på å ta
stilling til dette her.
Nedenfor fØlger en summarisk gjennomgang av de viktigste oppgavene innen
SFTs forvaltningsområde som krever mer
systematisk vassdragsinformasjon. De
fleste oppgavene har høy prioritet, siden
de følger direkte av SFTs hovedstrategier
som berører Statlig program for forurensningsovervåking.
Behov for vassdragsinformasjon i SFT
framgår av tabellen på neste side:

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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Oversikt over
miljøtilstanden

Årlig oppdaterte data om
vannkvalitet i vassdragene.
Nedbørfelt-statistikk*

Kart, tekst og
database

HØY

Internasjonal
rapportering (bl.a.
PARCOM)

Hydrologiske data som
grunnlag for
tilførselsberegninger

Kart, tekst og
database
(regneark)

Høy

Nasjonal
rapportering (MD)

Årlig oppdaterte data om
vannkvalitet og
resipientkapasitet

Tekst og database

Høy

Fastsette nasjonale
miljømål

Oppdaterte data om
vannkvalitet og
resipientkapasitet

Kart, tekst og
database

HØY

Fastsette
miljøkvalitetskriterier

Data om forventet
naturtilstand og naturens
tålegrenser på regionalt nivå.

Tekst og database

HØY

Utarbeide
hensiktsmessige
milj øindikatorer

Data om tålegrenser for
vannlevende organismer
(inte
vassdragsdata)

Tekst og database

HØY

Forvaltning av
regulerte vassdrag
etter F-Ioven

A vrenningsdata og
utslippsforhold

Kart, tekst og
database

Middels**

Øvrig
vassdragsrelatert
myndighetsutøving

SpesifIkke data om de enkelte
vannforekomstene
(dose/respons, tålegrenser
etc.)

Kart, tekst og

Middels

*
**

Data om forurensningsproduksjon, utslipp og tiltaksgjennomfØring.
Det vurderes å overfØre SFTs saksbehandling i.fm. vassdragsreguleringer til MVAjo.m. l. jan.
1993.

Framtidig bruk av vassdragsinformasjon i
SFT vil i økende grad være knyttet til
vurdering av resipientforhold ut fra kunnskaper om dose-respons og naturens tålegrenser. Dette krever mer spesifIkk informasjon om den enkelte vannforekomst
med tilhørende nedbørfelt (bl.a. klima,
hydrologi, geologi, sivilisatorisk påvirk-
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ning etc.), samt generelle kunnskaper på
regionalt nivå.
Ideelt sett ville det være ønskelig å
innhente vassdragsinformasjon innenfor
de geografiske grensene som settes i
forvaltningsmessig sammenheng Ufr.
inndeling i resipientområder i.f.m. oppfølging av Nordsjø-deklarasjonen) i

Dato: 13.10.92

Kap. 6. Krav til vassdragsinformasjonssystemer. Prioriteringer

tillegg til Vassdragsregisterets inndeling.
Dessuten er det i forsknings- og forvaltningsmessig sammenheng uttrykt ønske
om mer systematisk informasjon om utvalgte innsjøer med tilhørende nedbørfelt
(morfologiske data, avrenningsdata osv.).

Generelle krav til miljØvernavdelingene
Miljøvernavdelingene har i flere år drevet
overvåking i egen regi basert bl.a. på tildelte midler fra SFT. Dersom mijøvernavdelingene fortsatt skal spille en aktiv
rolle i overvåkingsarbeidet, vil det bli
stilt mer spesiftkke krav til hvilke vannforekomster som skal overvåkes. HØyst
sannsynlig vil midlene fra SFT bindes til
prosjekter som bidrar til å framskaffe
miljødata egnet for nasjonale og regionale
oversikter over mijøtilstanden. Det vil
også stilles strengere krav til datakvalitet
og rapportering i forhold til fastsatte
miljømål. I rapporteringen av overvåkingsdata vil SFT' s miljøindikatorer og
miljøkvalitetskriterier legges til grunn.
Miljøvernavdelingene spiller i dag en
viktig rolle i resultatkontrollarbeidet
innen sektorene kommunalt avløp,
landbruk og akvakultur. Det er særlig på
kommunalsektoren at det i dag stilles
spesifikke krav til rapportering fra miljøvernavdelingene. Det arbeides for tida
med å utfonne mer konkrete krav til
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rapporteringen fra miljøvernavdelingene
på akvakultursektoren og landbrukssektoren.
I regi av Miljøverndepartementet arbeides
det nå med å etablere et EDB-basert
saksbehandler- og infonnasjonsverktøy i
miljøvernavdelingene som bl.a. skal bedre
deres muligheter for å framskaffe den
infonnasjonene som trengs til de ulike
rapporteringsformål. Foreløpig er prosjektet avgrenset til forvaltning av kystsonen, men det forutsettes at et eventuelt
nytt system skal kunne bygges ut til å
omfatte forvaltning av vassdrag og andre
naturtyper.

6.4. Prioriterte krav i Norges
vassdrags- og energiverk
NVE er, som stor dataprodusent, i
utstrakt grad selvforsynt med informasjoner. De grunnleggende felles informasjoner for etaten samles inn i det alt
vesentlige av Hydrologisk avdeling, det
gjelder enten man skal beregne kraftpotensiale for et prosjekt, eller vurdere
sikkerhet og stabilitet knyttet til vassdragsanlegg.
På neste side følger en summarisk
gjennomgang av krav til infonnasjon ved
forskjellige forvaltningsoppgaver for
NVE:

Dato: 13.10.92

Kap. 6. Krav til vassdragsinformasjonssystemer. Prioriteringer

Side 47

Konsesjonsbehandling
vannkraft

Nedbørteltdata, kraftverksdata, fredningsvedtak,
restriksjoner,
tidligere konsesjoner,
tillatelser m.v.

Database (Yassreg,
KDB), saksmapper
m.v.

Høy

y urdering a v
landskapstiltak

Områdekart, tilgjengelige
masser, økonomi

Kart, dokumenter

Høy

Behandling
av
verneplaner

Fe ltare al , inngrep i
nedbørfeltet, referanser,
verneverdier

Database, dokumenter

Høy

Forbyggingstiltak i
vassdrag

Feltareal, vannføring,
naturtorhold, eiertorhold,
økonomi, lokal deltakelse

Kart, utskrifter, arkiv,
dokumenter

HØY

Ressurskartlegging
av vannkraft

Alternative feltarealer,
vannføring, høydefordeling i
feltet, økonomi, etterspørsel

Kart, database,
utskrifter

Høy

Forvaltning
etter vassdragslova

Inngrep i vassdrag,
rettighetsforhold

Utskrifter, lov,
inngrepsoversikter,
arkivmateriale

HØY

Tilsyn med
vassdragsanlegg

Tekniske data, eier- og
driftsforhold, påkjenninger
(hydrologi), flom, tidligere
inspeksjoner

Kart, database,
utskrifter

HØY

Flom varsling

Nedbør, vannføring,
grunnvannstand

Dataserier

HØY

Behandling
av
vannbruksplaner

Feltarealer, vannføringer,
kommunal fordeling,
befolkning, inngrep,
arealbruk m.v.

Kart, database,
utskrifter, dokumenter

Middels

Nyttet og
nyttbar
vasskraft

Oversikt over utbygd
vannkraft. Sammenstilling
av ressurskartlegginger

Database

HØY

Vassdragsinfonnasjon i miljøforvaltningen
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Krav til miljøvernavdelingene, DN og
SFr:
NVE er utpekt til temasenter for ferskvannssektoren, der bl.a. miljøvernavdelingene, DN og SFr er viktige
aktører. NVE skal utforme handlingsplan
for sin virksomhet som temasenter. Det
vil bli forutsatt fra Miljøvern-
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departementet at særlig produksjon og
håndtering av referanseinformasjon og
standarder knyttet til emneord og tesaurus
blir samordnet innenfor vannsektoren.
Dette vil bety at miljøvernavdelingene,
ON, SFr og NVE må samordne sin
informasjonsvirksomhet på disse
områdene.

Dato: 13.10.92
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7. Generelle krav til en vassdrags-informasjonstjeneste
Vassdragsinformasjon er av såvidt forskjellig natur at det ikke er verken ønskelig eller praktisk mulig å samle all informasjon i en felles vanndatabase. Imidlertid må det være et grunnleggende krav at det utarbeides felles normer for
beskrivelse, emnetilsetting og stedfesting av alle vassdrags-informasjonssystemer, og at disse følges opp.
Det trengs et felles oversiktssystem, bl.a. for å sikre optimal arbeidsfordeling og
informasjonsutveksling mellom etater som arbeider med vassdragsspørsmål.
Som temasenter for vann er dette NVE's ansvar, og Vassdrags registeret bør
utvikles med sikte på å dekke forvaltningens behov for oversikt. NVE er
ansvarlig for at det finnes et apparat for oppdatering og aktiv informasjonstjeneste med utgangspunkt i Vassdragsregisteret

7.1. Krav til alle informasjonssystemer
All dataforvaltning i Norge bygger på det
prinsippet at det er datainnsamlende institusjon som selv har ansvar for innsamling, lagring og eventuell bearbeiding av
sine data. Det er i de enkelte fagetatene
at kompetansen finnes, og det er der
forvaltningen av data i hovedsak skal
skje. Tanken på en eventuell kjempemessig informasjonsdatabase for ferskvannssektoren er for lengst lagt død.
Vassdragsdata er også av så vidt forskjellige typer at de i praksis ikke kan samles
i ett samlet informasjonssystem.
Det er likevel noen generelle krav som
bør kunne gjelde som norm for alle
vassdrags-informasjonssystemer, enten de
forvaltes av den ene eller andre institusjon. De kan kort skisseres:
1. Vassdragsnr. og UTM-koordinater.
All geografisk orientert vassdragsinformasjon skal være knyttet til vassdrag med vassdragsnr. For de aller
fleste systemer er det også regnings-

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen

svarende å stedfeste med UTM-koordinater, enten ved manuell registrering eller gjennom digitalisering.
2. Beskrivelser.
All informasjon om vassdrag skal
være karakterisert eller beskrevet, slik
at man vet hva dataene står for.Denne
beskrivelsen skal bygge på mest mulige enhetlige normer. Helt grunnleggende er at alle data tilhører et
bestemt emne, som skal være definert
og tilordnet i et emneklassifikasjonssystem som gjør dataene søkbare ut
fra flere vinkler og nivåer.
3. Beskrivelsen må kunne ekstraheres.
Det skal være mulig å rutinemessig
kunne kjøre ut databeskrivelser som
kan inngå i et felles referansesystem
for vassdrag. Dette er nltdvendig for å
kunne sikre og vedlikeholde oversikt
over hvilke data som faktisk finnes.
4. Tilpasning til overordnede krav.
Disse dataene skal også kunne tilpasses krav fra informasjonssystemer
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som gjelder for hele naturmiljøet, og
inngå i det planlagte referansesystemet for miljøinformasjon.

7.2. Krav til et felles
informasjonssystem for vassdrag.
Trengs det et felles informasjonssystem
for vassdrag?

Et felles og oversiktlig informasjonssystem er nødvendig for å sikre en
optimal arbeidsfordeling og informasjonsutveksling mellom etater som
arbeider med vassdragsspørsmål. Et slikt
oversiktssystem skal også være et viktig
styringsredskap for å fordele ansvar og
styre undersøkelsesaktivitet dit hvor
avkastningen blir best i forhold til
innsatsen.
Informasjonssystemet må etableres i tråd
med de intensjoner som er nedfelt i
MISAM-programmet om samordning av
miljøinformasjon. Som temasenter for
vann er NVE ansvarlig for at et slikt
informasjonssystem får rammevilkår som
gjør det mulig å fylle de krav som stilles.
Et oversiktssystem skal også kunne gi
viktige bidrag i spørsmål knyttet til
forvaltningen av vassdrag etter f.eks.
vassdragslova. Det må stilles krav til
oversikt før forvaltningsvedtak gjøres,
også i saker som angår enkeltvassdrag.
Vassdragsregisteret tar mål av seg til å
bli et slikt oversiktssystem.
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Hva skal kreves av Vassdragsregisteret?

Følgende krav bør stilles:
Innhold
l. Basisinformasjon.
Systemet skal inneholde de mest
grunnleggende informasjoner om
forhold av interesse for mengde og
kvalitet av vannet i vassdragene. Det
skal gi en mest mulig samlet oversikt,
uten å gå for langt ned i detaljene.
2. Informasjonsansvarlige.
Det skal gi henvisning til hvor man
kan skaffe seg detaljinformasjon.
3. Nedbørfelt og kommuner.
Det skal, i den grad det er mulig, gi
oversikt over de administrative forholdene i nedbørfeltene, for å kunne
plassere forvaltningsansvaret for vassdragene til de rette administrative
organer.
4. Vassdrags nr. og UTM-koordinater.
All geografisk orientert informasjon
skal være tilknyttet ett eller flere
bestemte nedbørfelt gjennom bruk av
vassdragsnr. Det bør også nyttes
UTM-koordinater der dette er mulig.
5. Strukturert temainformasjon.
All tematisk informasjon skal være
ryddig beskrevet, slik at gjenfinning
er mulig ut fra forskjellige søkekritener.

Dato: 13.10.92
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vassdrags-infonnasjons~eneste
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Brukerfunksjonalitet

for vann er NVE adressat for kravene:

6. Enkelt og intuitivt.
Det skal være mest mulig enkelt og
intuitivt å operere også for sporadiske
brukere. All fagsjargong skal finnes
forklart, og rent teknisk skal det
kunne opereres med et minimum av
innsikt. (I praksis betyr dette at
systemet skal kunne operere under
WINDOWS grensesnitt og via PC i
nettverk.)

1. Administrasjon og ressurser.
Det må være en avklaring rundt de
administrative forholdene, slik at tjenesten gis nødvendige ressurser, og at
det finnes en drifts- og utviklingsplan
for informasjonstjenesten. Alle forhold av kontraktmessig art mellom
NVE og eksterne brukere må være
avklart.

7. ProblemtilQassede utskrifter.
Det skal kunne gis utskrifter fra systernet som kan tilpasses forskjellige
problemstillinger. Det er spesielt viktig at utskrifter kan inngå i ordinær
tekstbehandling. Utskriftene skal både
gis som standard utskrifter som kan
kjøres etter menyoppskrift, og som
"på-sparket-utskrifter som brukeren
kan bestille ut fra "pek og klikk"teknikker.
8

Rask resQons.
Vassdragsregisteret bør fortrinnsvis
kunne også kunne betjenes ON-LINE
fra NVE til eksterne brukere. Brukere
som får tilsendt kopier må kunne få
disse hyppig.

6.3. Krav til en felles
informasjonstjeneste for vassdrag
Systemer opererer ikke seg selv. Det må
finnes organisasjoner rundt dem som tar
ansvar for den daglige driften. I iveren
etter å utvikle systemer er dette aspektet
ofte forsømt, jfr. kap. 1.2.
Følgende krav må kunne stilles til en
informasjonstjeneste, og som temasenter
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2. Teknisk drift.
Det skal finnes et apparat som kan ta
seg av den rent tekniske driften, se til
at systemet er oppegående til enhver
tid, at sikkerhetskopier blir tatt, at
eventuelle eksterne enheter er tilknyttet osv.
3. InformasjonsberedskaQ.
Det skal finnes en beredskap til å
betjene forespørsler om informasjon,
enten disse forespØrslene dreier seg
om enkel faktainformasjon, om hvordan brukerne selv kan få ut ønskede
data, eller brukerne etterspør spesialutkjøringer som bør foretas av spesielt kvalifisert personell. Spesialutkjøringer skal kunne gis både på
liste, som kart og selvsagt på
elektronisk medium.
4. Veiledning.
Det må etableres en opplærings- og
dokumentasjonstjeneste, som kan
veilede brukergruppene.

5. Markedsføring.
Det må drives aktiv markedsføring.
Det viser seg at dette er nØdvendig
for å få skapt interesse for tjenesten.
Markedsføringen må vise til at dette
er et satsingsområde.
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6. Utvikling.
Det skal være tilgang på utviklingspersonell for å foreta tekniske forbedringer eller moderniseringer av
systemet.
Det tas for tida viktige skritt for å styrke
informasjonsarbeidet i NVE. De aller
viktigste kan oppsummeres slik:
1. Administrativ databehandling.
Omorganiseringen har ført til en styrking av den administrative databehandlingen. Informasjonssystemene
skal legges om. Flest mulig skal legges på samme (klient-tjener-) plattform. Det har vært kjØrt en intern
utredning om saken med representanter for flere avdelinger.
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Side 52

2. GIS-prosjektet.
GIS-arbeidet har siden starten vært
prosjektorganisert med representanter
for berørte avdelinger. Alle geografiske informasjoner legges nå inn i
det samme systemet (Arc/Info) og
med et felles menysystem.
NVE er nå omtrent midt i investeringsperioden, som er 1991-93. Resultatene
har imidlertid allerede begynt å vise seg,
både med konkrete produkter, og ved at
det er bedre faglig kontakt mellom avdelingene i spørsmål knyttet til informasjonssystemer.

Dato: 13.10.92
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8. Utviklingsplaner for Vassdrags registeret
Vassdragsregisteret må forankres i oppgaver knyttet til grunnleggende vassdragsforvaltning, basis hydrologi og til oppgaver som NVE blir pålagt som
temasenter for ferskvannssektoren. Innholdsmessig vil dette bety at arbeid med
REGINE (REGIster over NEdbørfelt), det digitale kartsystemet, oversikt over
tekniske inngrep og arbeid med referanseinformasjon må prioriteres i den
nærmeste framtida. Det skal legges stor vekt på å bedre brukergrensesnittet og
resultatpresentasjonen.
Vassdragsregisteret er en del av NVE's forvaltningsansvar. Systemet må gjøres
tilgjengelig for hele miljøforvaltningen, og bruken av det må ikke begrenses av
prispolitikken. Tjenestetilbudet må omfatte tilbud om installasjon hos viktige
brukere, og annen service overfor mer sporadiske brukere. En helt spesiell
utfordring representerer den nye miljøforvaltningen i kommun~ne. Her bør det
inngås avtaler som setter miljøvernavdelingene i stand til å betjene kommunene
med service fra Vassdragsregisteret, på like linje med annen informasjon som
flyter fra miljøvernavdelingene til kommunene.

8.1 Strategi
Utviklingsplanene for Vassdragsregisteret
må sees i nøye sammenheng med utvikling av øvrige informasjonssystemer i
NVE. Strategien for arbeidet er at Vassdragsregisteret først og fremst skal bli et
tjenlig redskap internt i NVE, slik at det
har en stabil brukerbasis. NVE er en stor
informasjonsprodusent, og dersom Vassdragsregisteret aksepteres, brukes og ikke
minst oppdateres internt i NVE, vil dette
gi en god gevinst i seg selv.
Men Vassdragsregisteret skal hele tida
også tilpasses de behov som klart uttrykkes fra eksternt hold . Dette kan bli ~n litt
problematisk balansegang, bl.a. fordi
NVE's behov til en viss grad er sektorinndelt etter organisatoriske skillelinjer.
Den øvrige vassdragsforvaltningens
behov er også sektorinndelt, men etter
andre skillelinjer. Dette kan føre til et
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informasjonssystem som verken tilfredsstiller den ene eller den andre. I valget
mellom to brukergrupper vil NVE først
og fremst måtte prioriteres, men som
temasenter for vann har NVE ansvar for
at Vassdragsregisteret også kan tilfredsstille også andre etaters behov.
Strategien er å forsøke å samle seg om et
største felles mål, å få prioritert de elementene som har størst interesse både i
NVE og i vannforvaltningen forøvrig.
Konkret betyr dette:

*

Vassdragsregisteret skal ikke konkurrere med, men støtte opp om NVE' s
vannrelaterte fagsystemer.

*

Vassdragsre gisteret skal ekstrahere
oversiktsinformasjon fra de forskjellige fagsystemene i NVE, for å kunne
presentere dette på en lettfattelig
måte.
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"Virksomhetsplan for Vassdragsregisteret
1991-93" (utarbeidet 1990) er fortsatt i
hovedsak styrende for arbeidet med
Vassdragsregisteret. Men noen nye
erkjennelser er kommet. De følgende
avsnittene skisserer hovedtrekkene i
planene.

over nedbørfeltene. Det skal gjøres betydelige forbedringer i forståelsen og bruken av registeret, og det også vedlikeholdsmessig skal REGINE gjennomgå
omfattende forbedringer. Det er en
målsetting å få oppdatert sentrale
informasjoner fra digitale kart.

8.2. Programvareplattform og
brukergrensesnitt

Grunnlagsinformasjoner om
vas sdrag se le mentene

Vassdragsregisteret skal legges over fra
sin nåværende FlCS-plattform til en plattform som går under WINDOWS grensesnitt. Dette for å senke brukerterskelen,
for å tilpasse seg NVE's valg av programvare, og for å inkludere flere informasjonselementer enn det som i dag er
mulig. Det er fattet vedtak i NVE om
bruk av Top*Case som 4GL-verktøy og
Sybase som databaseverktøy, og Vassdragsregisteret vil tilpasse seg dette vedtaket. Det er ikke 100% klart når og i
hvilken rekkefØlge omleggingen finner
sted, men konkret arbeid er i gang med
enkelte fagsystemer. Inntil videre moderniseres nåværende database til FlCS-NT,
bl.a. for å tilpasse databasen til morgendagens krav.

INNSJØ, BRE og BASSENG, FOSS,
ELVEFORM, V ANNF0RING
Felles informasjon samles i et felles
register. Det skal satses på kvalitetskontroll og på komplettering av nye
informasjoner, særlig for INNSJØregisteret.

Basisinformasjon om befolkning og
bosetting i feltene

STATISTIKK
Data fra Landbrukstellinga 1989 er nylig
lagt inn i Vassdragsregisteret, for enheten
statistikkområde. Dermed er det mulig å
se langtidstrender i forhold til tellingsdataene fra 1979.

8.3. Innhold
Vassdragsregisteret har som flaggsak å gi
en samlet oversikt over nedbørfeltene, i
det vesentlige innenfor følgende områder:

Geografiske informasjoner og struktur

REGINE (REGIster over NEdbørfelt)
Registeret skal gi grunnleggende oversikt

Vassdragsinformasjon i miljøforvaJtningen

Det ligger også inne data fra Folke- og
boligtellinga 1980 i registeret. Det ble
også i 1990 avholdt en landsomfattende
folketelling, men det er ikke planer om å
legge disse dataene inn i STATISTIKK.
Det er ønskelig å summere tall fra de
enkelte delområdene i et nedbørfelt
sammen til tall for hele nedbørfeltet. Det
bør også kunne gis direkte koplinger til
grunnkrets-systemet som oppslag. Dette

Dato: 13.10.92
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har imidlertid noe lavere prioritet enn
andre aktiviteter.

Informasjon om tekniske inngrep knyttet
til vassdrag

KRAFTVERK, MAGASINER,
OVERFØRINGER, DAMMER,
FORBYGNINGSTILTAK, TERSKLER
Felles informasjon samles i et felles
register INNGREP. Forøvrig ekstraheres
vassdragsrelevant basisinformasjon om de
enkelte inngrepene fra hvert enkelt
fagsystem. Det er allerede foretatt en
oppdatering av INNGREP fra de digitale
inngrepsregistreringene. Denne vil bli
fullført og supplert med andre inngrepstyper.
Høsten 1992 har Vassdragsteknisk seksjon og seksjon Miljøhydrologi innledet
et samarbeid med sikte på å registrere
tekniske opplysninger om ca. 3700 forbygningsanlegg. Det er spesielt lokaliseringen, størrelsen og anleggsåret som
registreres. Målet er å fullføre arbeidet i
løpet av 1993.
Etter 1993 vil det kunne bli aktuelt å
supplere med nye inngrepstyper i vassdrag, eksempelvis avløpsrenseanlegg,
vannverk, fisketrapper m.v. Dette er
informasjon som allerede finnes EDBlagret i forskjellige institusjoner, men
som bør sees i sammenheng i et felles
inngrepsregister for vannforvaltningen.
Høsten 1989 gjennomførte NVE en
forsøksregistrering av eldre innretninger i
vassdrag. En utvalgsinnstilling konkluderte med at det burde bevilges midler
slik at NVE kunne foreta en systematisk,
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landsomfattende registrering. Høringen av
innstillingen viste at det var stor tilslutning til et slikt opplegg. Saken er imidlertid fortsatt ikke avklart i departementene. NVE kan ikke gjennomføre et slikt
registreringsopplegg uten tilførsler av
midler. Det har i perioden seinere vært
noe kontakt med Riksantikvaren, uten at
det foreløpig har munnet ut i noen
avklaring.

Referanseinformasjon

RAPPORTER, PROSJEKTER,
STASJONER
Vassdragsregisterets rapportbibliotek
inneholder ca. 3300 referanser. Prosjektoversikten for FoU inneholder 146 prosjektbeskrivelser, og stasjonsoversikten
for hydrologiske målestasjoner inneholder
ca. 3100 stasjoner som har vært operative
gjennom tidene.
Oppgavene framover må sees i sammenheng med de som blir tilkjent NVE som
temasenter i forbindelse med referansetjenesten for miljøinformasjon. I tillegg
til det som er angitt, vil vi muligens
kunne bli gitt føringer i retning av å systematisere referanser til datasett/dataserier
og prøvesett.

Informasjoner om planer knyttet til
vassdrag

VERNEPLAN, SAMLET PLAN,
VANNBRUKSPLANER
Det finnes allerede registreringer knyttet
til de tre plantypene.

Dato: l3.10.92
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Det er aktuelt å lage felles register for
disse, og i tillegg foreta noe
omstrukturering. Oppgaven har imidlertid
ikke hØY prioritet i 1993.
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Middels prioritet
6.

Oppgaver knyttet til basisinformasjon
for vurdering av forurensingss~tuasjonen og biologi/økologi;
ki-ever informasjon særlig knyttet til
det digitale inndelingssystemet,
statistikk, sjøer og vannføringsdata.

7.

Oppgaver knyttet til vannbruksplaner, kraftutbygging m.v.; Dette
krever oversikt over verneplaner,
ajourholdt Samlet plan og vannbruksplaner, foruten basisinformasjon;
digital nedbørfeltinndeling og
grunnlagskart.

8.

Oppgaver knyttet spesielt til verneverdier i nedbørfelt; krever oversikt
over alle elementer i Vassdragsregisteret, kanskje med unntak av stasjonsoversikt.

9.

Oppgaver knyttet til pålegg i forbindelse med kraftutbygging, f.eks.
minstevannføringer. Data er delvis
registrert. Bør samordnes med
Konsesjonsdatabasen.

Hva skal prioriteres?
Det er ikke mulig å fullføre alle disse
aktivitetene i 1993. Prioriteringen skjer
etter følgende kriterier:
Høy prioritet
l.

2.

3.

4.

Oppgaver knyttet til basis for all
vassdragsinformasjon; krever digital
nedbørfeltinndeling og ajourført og
modernisert utgave av REGINE.
Oppgaver knyttet til generell vassdragsforvaltning, særlig etter vassdragslova; krever inngrepsoversikter
og til dels informasjoner fra statistikken over landbruksforhold og bosettingsforhold.
Oppgaver knyttet til basis hydrologi;
krever bruk av REGINE's digitale
grenser, avrenningskurver og
grunnlagskart.
Oppgaver knyttet til pålagte temasenter-funksjoner og til ressursutnytting av forskningsprogrammer
m. v., dvs. referanseinformasjon.

10. Oppgaver knyttet til eierforhold/
fallrettigheter. Krever omfattende
kartlegging, selv om noe på sikt skal
kunne hentes inn av andre, administrative systemer.
Il. Oppgaver knyttet til generell

5.

Oppgaver knyttet til miljøindikatorer
for ferskvann. Miljøindikatorsettet er
ikke avklart, men går i retning av
oversikt over vassdrag i naturtilstand
m.h.p. tekniske inngrep og forurensning. Krever avansert bruk av INNGREP og digitale kart over vassdrag,
nedbørfeltinndeling og avrenning.
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informasjonsvirksomhet.
Det er ikke mulig å sette "lav prioritet"
på noen av oppgavene som er listet opp
over. Vi har imidlertid vært nødt til å
prioritere ned å samle informasjon om
eldre vassdragsinnretninger, fordi dette er
et for stort løft uten ekstra ressurser.

Dato: 13.10.92
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Også systematisering av vassdragsnivellementer har måttet vike prioritet.

8.4. Grensesnitt mot digitale kart
Vassdragsre gisteret inneholder i all
hovedsak geografisk informasjon, som er
velegnet for kartframstilling. NVE har
gått til anskaffelse av Arc/lnfo til behandling av digital geo-informasjon. Verktøyet
er velegnet til å håndtere store informasjonsmengder og utføre analyser med
utgangspunkt i kombinasjon av informasjonstyper. Brukerterskelen er imidlertid
høy, og det er (uavhengig av verktøyet)
et vanskelig fagfelt å framstille tematiske
kart med god utsagnskraft, særlig hvis
man har ambisjoner om å framstille flere
tema på kartet.
Innen NVE legges det opp til en menystyring som skal gjøre det enklere å få
framstilt informasjon på kart for saksbehandlere. Dette skal gjøre det mulig for
flere å produsere kart, selv om det fortsatt er nødvendig med grunnopplæring.
På noe sikt skal inngangen til Vassdragsregisteret også kunne skje gjennom bruk
av digitale kart på skjerm, som et alternativ til ordinær meny gjennom tekst-informasjon. Brukeren skal kunne zoome,
peke og velge informasjonsinnhold ut fra
aktuell problemstilling, og deretter få
fram egenskapsinformasjonen i tilknytning til kartet. Brukergrensesnittet skal
være slik at man mest mulig intuitivt får
fram riktig informasjon.
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8.5. Grensesnitt mot måleserier m.v.
Vassdragsregisteret skal inneholde basisinformasjon om nedbørfeltene, og referanser til hvor det gjøres undersøkelser
m. v. Selve undersøkelsesresultatene i
form av måleserier, bearbeidede data m.v.
ligger lagret i egne databaser utenfor
Vassdragsregisteret. (Unntaket her er
oversiktstall for vannføring.) Forbindelsen
mellom Vassdragsregisteret og andre
databaser skal imidlertid gjøres kort,
gjennom bruk av felles identifikatorer.
Dette kan best belyses med et eksempel:
Dersom man har funnet et sett målestasjoner som måler hydrologiske parametre gjennom referansesystemet, skal
det kunne gjøres med noen få tastetrykk
fra menyvalg å få lest ut resultater fra
disse, og eventuelt få printet dem ut.
Brukeren skal i prinsippet kunne sjalte
fram og tilbake mellom måledatabaser og
referanseinformasjon uten å være særlig
bevisst hvordan dette skjer. (Det krever
imidlertid nokså avanserte systemer for å
holde styring på avregning av databasebruken.)

8.6. Resultatpresentasjon
Vassdragsregisteret skal være et skjermorientert system, der brukeren kan gå inn
og stille spørsmål etter forskjellige vinklinger. Det skal derfor legges anstrengelser i å få fram gode og instruktive
skjerm bilder.

Dato: 13.10.92
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Men vel så viktig i daglig bruk er
utskriftsrutinene. Det skal være enkelt å
ta ut instruktive utskrifter, enten standardiserte eller "på-sparket-utskrifter".
Resultatet av disse skal kunne brukes
separat eller legges inn i brukerens
tekstbehandlingssystem.
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og brukerne. Installasjonen av Vassdragsregisteret bør skje på fellesanlegget, forvaltes av driftsansvarlige
og gjøres "offisiell" gjennom menytilgang e.l. på anlegget.

*

I tillegg bør det settes av ressurser til
ordinær publisering av oversikter fra
Vassdragsregisteret. Gode publikasjoner
har hØY informasjonsverdi i daglig bruk.

Mer perifere brukere bør få tilgang
til Vassdragsregisteret over telenettet,
eller kunne bestille spesialkjøringer
m.v. Også dette bør skje etter
skriftlige avtaler.

Følgende prinsipper bør gjelde for
forvaltningen av Vassdragsregisteret:

8.7. Bruk og tilgang. Pris- og
kontraktsforhold

*

Vassdragsre gisteret er et felleseie for
hele vannforvaltningen, der særlig
Miljøverndepartementet er aktiv i
kulissene. Det bør derfor inngås
avtaler mellom NVE/OED og MD
om finansiering av virksomheten,
bl.a. med utgangpunkt i pålagte
temasenter-funksjoner for NVE.

Skal dette kunne skje, er det viktig at de
institusjoner som er sentrale aktører i
vassdragsforvaltningen, har god tilgang til
både Vassdragsregisteret i seg selv, og til
informasjonstjenesten omkring det.

*

Vassdragsregisteret må være en del
av NVE's forvaltningsansvar. Bruken
av systemet må derfor ikke vanskeliggjøres av rigide krav til
inntjening.

Videre er det av avgjørende viktighet at
de institusjoner som har ansvar for innsamling og lagring av informasjon, er seg
sitt ansvar bevisst for å gjøre denne informasjonen tilgjengelig, ved å la "smakebitinformasjon " tilflyte Vassdragsregisteret.

*

Man må bli enige om avtaler som gir
en rutinemessig oppdatering av Vassdragsregisteret fra andre institusjoner
som har forvaltningsansvar knyttet til
vassdrag. I særlig grad tenkes det her
på oppdatering av inngrepsoversikter
og referansesystemet.

Vassdragsregisteret er forvaltningens viktigste kilde til å skaffe seg førstehånds
informasjon om vassdragene, både basisinformasjon, inngrep i vassdrag og undersøkelser relatert til vassdrag.

Fltlgende prinsipper bør gjelde for bruk
og tilgang til Vassdragsregisteret:

*

Vassdragsregisteret bør installeres
hos viktige og/eller frekvente brukere
av registerinformasjonen. Det inngås
kontraktmessige avtaler mellom NVE

Vassdragsinfonnasjon i miljøforvaltningen
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Kommunesektoren er en spesiell
utfordring
Etablering av miljøvernforvaltning også
på kommunenivå vil generelt øke etterspørselen etter opplysninger fra informasjonsdatabaser som forvaltes av riks- og
fylkesdekkende institusjoner.
Kommunene har signalisert behov for
informasjon fra Vassdragsregisteret. NVE
vil kunne betjene kommunene ved
standardiserte utkjøringer, men kan
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vanskelig betjene daglige forspørsler fra
ca. 450 kommuner. Tilsvarende gjelder
for DN og SFT.
Det er miljøvernavdelingene som har den
daglige kontakten med kommunene. Det
bør derfor inngås praktiske avtaler mellom NVE og miljøvernavdelingene om
bruk av Vassdragsregisteret i forhold til
kommunale behov. Den finansielle siden
aven slik informasjonsvirksomhet må
avklares med Miljøverndepartementet.

Dato: l3.10.92

Kap 9. Spesielt om digital kartpresentasjon i miljøforvaltningen

Side 60

Kap. 9. Spesielt om digital kartpresentasjon i miljøforvaltningen.
Innføringen av Geografiske InformasjonsSystemer (GIS) i forvaltningen er helt
i startfasen, men gir allerede nå nye perspektiver på presentasjon, datafangst og
analyse. Med bruk av GIS kan vi få fram ny viten om vassdragene og analysere
hvordan de påvirkes av forskjellige forhold. Når data blir presentert på kart,
blir både sammenhenger og mulige feil i datagrunnlaget synliggjort Bruk av
GIS krever derfor også ogde kontroll- og oppdateringsrutiner.
GIS krever en sterk organisering av informasjonsgrunnlaget, og bevisst klargjøring av problemstillingene dersom man skal lykkes. Disse forutsetningene
gjelder såvel tunge systemer som Arc/lnfo, som enklere systemer for uttegning
av temakart.
GIS er kostnadskrevende både i anskaffelse og utvikling av kompetanse. I
tillegg er nødvendig grunnlagsinformasjon uforholdsmessig dyrt, i forhold til
analoge produkter. Skal GIS virkelig bli utbredt i forvaltningen, bør prisen på
samtlige elementer og tjenestetilbud reduseres betydelig.

9.1. GIS gir nye muligheter

9.2 Kostnader

Informasjon om miljøet er i de fleste
sammenhenger knyttet til ett eller flere
steder eller områder. Tilgang på digital
informasjon om miljØet er etterhvert blitt
betydelig, og teknologien gjør det nå
mulig å kombinere, analysere og presentere resultatene på kart. Kart utformet på
en god måte gjør informasjonen lettere
tilgjengelig enn tradisjonell tekst og
tabeller.

GIS består av maskinutstyr, programvare,
data og personell med kompetanse. Flere
og flere datatyper kan gjøres tilgjengelig
på digital form . Men kravet om inntjening i staten gjør at de forskjellige institusjonene må kjøpe data dyrt fra hverandre.

NVE ser denne muligheten. Ved hjelp av
GIS - Geografiske InformasjonsSystemer
- arbeider vi med å gjøre alle NVE's geografiske data tilgjengelig på digital form.
Det innebærer å lage kart som presenterer
dataene og rutiner for salg av offentlig
digital informasjon. I tillegg kan GIS gjøre det mulig å kombinere data på en slik
måte at en får ny informasjon. Her er vi
foreløpig bare i startfasen.

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen

I dag kan en få kjøpt maskinutstyr og
enkle, brukervennlige behandlingsverktØY
billig. Data er imidlertid kostbart å anskaffe og vedlikeholde. Det ser ut til at
for mange institusjoner er dette den begrensende faktoren for bruk av GIS.
GIS-system med mange muligheter koster
mye, og er krevende å ta i bruk. Men har
man bruksområder som forsvarer investeringene, er det ikke tvil om at GISsystemer gir store muligheter i forhold til
rene kartbehandlingssystemer.
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9.3 Presentasjon
NVE har utarbeidet en standard layout
for alle kart produsert av NVE vha. GIS.
Standarden er fleksibel, men med noen
faste elementer. I tillegg er det utarbeidet
en liste over hvilke typer kart som kan
være aktuelle (se vedlegg 1). Fordelen
med digital informasjon og GIS i kartpresentasjon er fleksibiliteten mht. innhold,
utforming, målestokk og format. Data kan
derfor presenteres på forskjellig måte og i
forskjellige sammenhenger. Lista inneholder forslag til relevante kart.
Ut fra lista over karteksempler foreligger
det noen ferdige kart. Kartene kan selvfølgelig utarbeides også for andre områder etter oppdrag. Kartene finnes i NVE.
Utsnitt av noen kart med beskrivelse av
innholdet foreligger i vedlegg 2.
Innen tradisjonell kartografi finnes en del
regler for hvordan tema skal framstilles
på kart. De beskriver sammenhenger
mellom symbol og fargebruk og det tema
kartet skal presentere, samt retningslinjer
for hvor mye informasjon som kan legges
inn i ett kart uten at kartet blir uleselig.
Vi ser det som viktig å prøve å følge
disse reglene for at kartpresentasjonen
ikke skal forvrenge virkeligheten. Det er
imidlertid behov for å få implementert et
sett av disse reglene i GIS-systemet, og
det er et stort behov for å oppdatere dem
og tilpasse dem til nye problemstillinger.

9.4. Analyse
Som grunnlag for beslutninger i miljøforvaltningen er optimal kjennskap til
aktiviteter og topografiske forhold i nedbørfeltet av stor betydning. Denne infor-

Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen

Side 61

masjonene foreligger nå i større grad enn
tidligere på digital form. Ved GIS-teknologien har vi også fått et automatisk verktøy som kan kombinere denne informasjonen som gir ny kunnskap som en kan
bruke i beslutninger og modeller. Disse
analysene er fortsatt i sin spede begynnelse, men mulighetene er mange.
I hydrologiske analyser brukes topografisk informasjon sammen med måleresultater til å forutsi hydrologiske forløp
i fremtiden og i andre sammenlignbare
nedbørfelt. Denne topografiske informasjon er arbeidskrevende å innhente
manuelt. Dersom de digitale grunnlagsdataene fra Statens Kartverk er aven
tilfredstillende kvalitet for de datasett vi
kan kjøpe, ser vi muligheter til å automatisere innsamlingen av topografisk informasjon. Dette omfatter innhenting av flere parametre for nedbørfeltet og for ethvert nedbørfelt en ønsker å analysere.
Vi har forsøkt å bruke ARCIINFO til
disse kombinasjonene. Karteksemplene i
vedlegg 2 viser resultatet av analysene.
Kvaliteten varierer etter nøyaktigheten på
grunnlaget, mens rutinene i verktøyet fungerer riktig. Det er krevende å lage brukervennlige rutiner for de forskjellige
oppgavene.
Problemet med grunnlaget er av forskjellig karakter. Til analyser av høydeforhold
er benyttet 100 * 100 meters ruter med
høydeverdier. Store høydeforskjeller på
korte avstander fanges ikke opp. Spesielt
essensielt er dette for fordypninger i landskapet der elva renner, fordi analysen
som beregner nedbørfeltet gjør feil ved
mange av disse utløpene. Dvs. at de definerer deler av nedbørfeltet til å drenere
feil vei. Løsningen ligger i et nøyaktigere
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høydegrunnlag, men det finnes ikke digitalt. Dataene må derfor brukes til de analyser de er bra nok til, i sammenheng
med vannskille digitalisert etter en
manuell inntegning på l :50000 kart
(REGINE). Dette gjelder beregning av
hypsografiske kurver (høydefordeling i
nedbørfelt) og analyser av massebalanse
på breer.
Til bestemmelse av feltparametre er
grunnlagsdata fra målestokk l :250.000
tilgjengelig på digital form. Dataene
leveres fra Statens Kartverk på en slik
form at det kreves betydelig bearbeiding
til før de kan brukes i analysesammenhenger. Dette arbeidet er utført for
testområdet, og en sammenligning er
utført for ett nedbørfelt der det fantes
feltparamtre innhentet manuelt fra
l :50.000. Resultatene er vist i karteksempel i vedlegg 2, og er tilfredstillende.
Den siste hydrologiske analysen er å
finne middelavrenning i et nedbørfelt
utfra digitale isohydater. Resultatene er
vist i karteksempelet. Det som gjenstår er
å lage brukervennlige rutiner og regler
for analysen i nedbørfelt med stor
breprosent.
I andre deler av miljøforvaltningen er
bl.a. arealbruk kombinert til bruk i planleggingen og inngrepsopplysninger kombinert for å finne inngrepsfrie områder.
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9.5. Eksport av geo-informasjon
Kartpresentasjoner synliggjør feilregistrering. Disse feilregistreringene kan
få store konsekvenser i forvaltningssammenheng, hvis de ikke blir rettet,
nettopp fordi dataene kan brukes i mange
sammenhenger. For at data skal være
faglig pålitelige og tilgjengelige, må alle
data være komplette, kontrollerte og
holdes ajour til enhver tid.
NVE vil strebe etter gode kontroll- og
oppdateringsrutiner som gjør at vi vil ha
høy kvalitet på våre data. Den informasjon som er offentlig tilgjengelig, vil vi
tilstrebe skal kunne eksporteres.
I likhet med andre statsinstitusjoner, er
NVE pålagt å ta betaling for oppdrag og
har inntjeningskrav. Vi har derfor måttet
prissette produkter og tjenester på kart og
digital informasjon. Prissettingen er forsøkt holdt moderat, slik at data virkelig
kan få den distribusjonen som er ønsket.
På grunn av inntjeningskravet har vi også
måttet sette restriksjoner på ekstern bruk
av digitale data. Hovedprinsippet er at
digitale data ikke skal distribueres til
tredjepart, uten etter avtale med godtgjørelse. Temaplott m.v. med data fra NVE
kan derimot i utgangspunktet fritt distribueres.

Dato: 13.10.92
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Liste over mulige temakart for vassdrag
Forlaget omfatter kart til presentasjon av inngrep eller
forekomst og forslag til presentasjon av resultat av ulike
analyser. Noen av eksemplene ligger ved rapporten, andre vil
bli vist på utstillingen på seminaret, og noen er ikke
utarbeidet da tida ikke strakk til til seminaret.
Standard symboler, heading/tegnforklaring og kartutforming er
utarbeidet for kartene fra NVE.
Hver karttype er eksemplifisert med et kart. Kartene kan lages
for alle områder i løpet av 1 kvartal 1993 . Kartene benytter
grunnlagsdata fra Statens Kartverk. NVE vil ikke ha de data
tilgjengelig før den tid.
Inngrepskart
Utbygd og nyttbar vannkraft

Fylkeskart
Kartet skal inneholde opplysninger hva som er bygd ut og
hvilke planer som foreligger i SP. Magasiner skal ha
mørkere blåfarge enn andre vann.
Kartinnhold

Grunnlagsdata

Kraftverk
Vannvei
Magasiner
Vassdragsomr.
Verneområder

Kystkontur
Elver
Vann

Tegnforklaring Lister

Kraftverk
Vannvei
Magasiner
Elvesystem
Komunikasjon
Verneområder
Tettsteder
Komunikasjon
Navn på steder REGINE
Tettsteder

Sogn og
Fj .

Utbygd vannkraft
Kartet skal inneholde opplysninger hva som er bygd ut,
med navn på kraftverk og magasiner. Magasiner
klassifiseres etter reguleringshøyden.
Kartinnhold

Grunnlags "' ata

Tegnforklaring Lister

Eks

Kraftverk
Vannvei
Magasiner
Vassdragsomr.

Kystkontur
Elver
Vann

Kraftverk
Vannvei
Magasiner
Elvesystem
Komunikasjon
Tettsteder

Nordland

Komunikasjon
Tettsteder
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Navn på steder REGINE

Prosjektkart
Kartet skal inneholde opplysninger hva som er bygd ut og
hvilke planer som foreligger i SP. Magasiner skal ha
mørkere blåfarge enn vann, og dammer skal roteres i
forhold til elva.
Kartinnhold

Grunnlagsdata

Kraftverk
Vannvei
Magasiner
Dammer
Vassdragsomr.
Nedbørfelt
Verneområder

Kystkontur
Elver
Vann

Tegnforklaring Lister

Kraftverk
Vannvei
Magasiner
Dammer
Elvesystem
REGINE/nedbørfelt
Komunikasjon
Verneområder
Tettsteder
Komunikasjon
Navn på steder Tettsteder

Eks
Voss/
Fortun

Elveinnretninger
Kartet skal inneholde terskler eller forbygninger. Typen
skal markeres med symbol. Symbolliste skal utarbeides.
Eksempel er ikke utarbeidet.
Kartinnhold

Grunnlagsdata

Tegnforklaring Lister

Terskel
Vassdrasgomr.

Kystkontur
Elver
Vann

Terskel
Elvesystem

Nedbørfelt
Verneområder

REGINE/nedbørfelt
Komunikasjon
Verneområder
Tettsteder
Komunikasjon
Navn på steder Tettsteder

Eks

Vassdragenes vernestatus
Kartet skal inneholde verneområder, nasjonalparker og
landskapsvernområder. Områdene skraveres med forskjellige
grønnfarger. Kartet er utarbeidet i forbindelse med
stortingsmeldingen om verneplan 4. Nytt kart vil
utarbeides etter stortingsbehandlingen.
Vassdragselementer
Fosser og elveformer
Kartet skal inneholde plassering av fosser og elvformer
med forskjellige symboler.
Eksempel er ikke utarbeidet.
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Kartinnhold

Grunnlagsdata

Foss
Vassdrasgomr.
Elveformer
Nedbørfelt
Verneområder

Kystkontur
Elver
Vann

Side: 3

Tegnforklaring Lister

Fosser
Elvesystem
Elveformer
REGINE/nedbørfelt
Komunikasjon
Verneområder
Tettsteder
Komunikasjon
Navn på steder Tettsteder

Breer og sjøer
Kartet skal inneholde de sjøer og breer som vi har
oppplysninger om i Vassdragsregisteret markert med
skravur.
Eksempel er ikke utarbeidet.
Referansekart

Målestasjoner

Norgeskart
Det vil bli trykt kart over målestasjoner med
avløpsstasjoner, og andre typer stasjoner på forskjellige
kart .
Foreløpig kart er utarbeidet som eksempel.

Fylkeskart
Kartet skal inneholde alle typer hydrologiske
målestasjoner i ett fylke markert med forskjellige
symboler.
Eksempel ikke utarbeidet.
Analysekart

REGINE-kart
REGINE's struktur vist på kart. Eks. fylkskart fra Aust Agder.

Hydrologisk nedbørfeltanalyse
Hydrologiske analyser ved ARe/INFO er vist på 6 kart.
Dette er opplysninger vi kan beregne for ett nedbørfelt.
Oversiktkart
Kartet viser undersøksområdets avgrensning (REGINE) ,
topografi vha. bl.a. skyggelegging, og opplysninger om
Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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områdets størrelse (areal)
Gjennomsnitlig avrenning
Kartet viser isohydatene i områdene som linjer og med
skravur etter størrelse. I tillegg vises målestasjonene
og nedbørfeltinndelingen i REGINE. For hver REGINE-enhet
er gjennomsnitlig avrenning beregnet. Resultatene vises i
en tabell.
Høydefordeling og hypsografisk kurve
Kartet viser høydefordelingen i feltet med skravur i en
fargeskala fra grønt til rødt. Arealet er delt i 10 like
store områder etter høyde. Hypsografisk kurve viser
sammenhengen mellom areal og høyde. I tillegg vises en
tabell med eksakte høydeverdier for grensen mellom
arealklassene.
Feltparametre
Kartet viser arealfordeling av skog, myr, sjø og bre.
Resten er enten dyrket mark, fjell eller bebygd areal.
Tabellen gir % fordeling i forhold til totalnedbørfeltet.
Sammenligning av generet og digitaliserte nedbørfelt
ARC/INFO's GRID-modul har kommandoer for å generere
vannskille utfra høydegrid. Dette er utført for området
og kartet viser resultatet sammen med digitaliserte
nedbørfeltgrenser fra REGINE.
Sammenligning av genererte koter og kote fra N2S0
Koter er generert fra høydegrid for området som ett
forsøk. Dette er tegnet på kartet sammen med koter fra
serien N2S0.
Miljøvirkning av vassdragsutbygging

Markere på et kart nedstrøms inngrep. Bruke forskjellige
fargeskjatering etter avstand fra inngrep. Regler for
hvordan berørthet skal markeres må diskuteres.
Minstevannspålegg bør også komme frem på et slikt kart.
Inngrepene selv med markering av størrelse må med. Kartet
bør fremstilles fylkesvis.
Miljøtemakart

Fiskeressurskart

Eks. fra Aust-Agder.
Inngrepsfrie naturområder

Eks. fra Aust-Agder.
Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen
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062.Z

vassa

ovenfor Bulken

•

I

Hordaland
OVERSIKTSKART

U ndersøkelsesom rådet
ligger 062.Z Vosso.
Vassdraget ligger i Hordaland
fyl ke og dekker ett areal på
1492.2 km2.
Undersøkelsen omfatter
nedbørfeltet oppstrøms
Bulken (målestasjon ved
utløp av Vangsvatnet).
Arealet av dette
området er 1088.9 km2.
Kartet er laget i AROINFO's
GRID, vha. høydegrid.

Målestokk

1 : 250000

o
I

Skm

I

I

Grunnlagsdata:
SK 100*100 m høydegrid
Temainformasjon: NVE
Dato: 23 Oct 92

'*
Il:.

Utfonning: NVE, Hyd. avd.

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

•

Beregnet gjennomsnittlig avrenning
Tegnforklari ng
Målestasjoner mlgammelt nr.
Nedbørfeltgrenser (Regi ne)
Isohydater 1/5 pr km 2

Vassdragsnr

Avrenning

062.J
062 .H42
062 .GB
062.H3
062.H4A
062.FBB
062.H41
062.FBAZ
062.FBC
062.H4B
062.G6
062.H1
062.GA
062.H2
062.FBD
062.G5
062.GC
062.FAZ
062.FC4
062.FBAO
062.FC2
062.FBO
062.FC3
062.G4
062.G3
062.E2Z
062.FC10
062. FAO
062.FC1Z
062.G2
062.G1
062.E22
062.E21
062.E11
062.FO
062.E12
062.E1Z
Totalt

70.31
63.24
44.21
49.19
63.82
60.95
36.25
56.63
68.99
83.08
63.3
40.83
36.11
30.03
72.55
38.45
43.76
47.96
69.86
46.4
52.4
46.29
71.3
46.78
30.77
71 .67
50.16
48.66

Målestokk
o

71.1

45.34
30
37.9
35.06
58.34
34.61
30
72.38
57.47

1 : 250000
Skm

I
I
I
Grunnlagsdata:
SK 100*100 m høydegrid
Temainformasjon: NVE
Dato: 23 Oct 92
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Sammenligning mellom beregnet og digitaliserte nedbørfeltgrenser
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er generert i ARGINFO's GRIDmodul ved hjelp av hydrologiske
kommandoer i ARGINFO ver. 6.1 .
(watershed - funk(høydegrid)).
Nedbørfeltene er skravert i
forskjellige farger.
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er digitalisert utfra manuell tegning
på kart i målestokk 1 :50000.
Resultat
Grensetrekkingen er lik på høydedrag, men det er forskjeller enkelte
andre steder. Årsaken kan skyldes
oppløsningen på gridet. Det ser ut
ti I at en må ha ett høydegrid med
større oppløsning for å få bedre
resultat i områder med store høydeforskjeller på korte avstander.
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Grunnlagsdata:
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Temainformasjon: NVE-REGINE, stasjoner
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Høydefordeling og hypsografisk kurve
Prosent
O

1O
2O
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4O
5O
6O
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Fra
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47
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1 O6 1
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8O
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100

1 15 1
1 26 O
1 b OO

Beregnet utfra høydegrid
for målestasjon Bulken i
062.Z Vossovassd raget
Kartet viser høydefordeli ngen i feltet med fargeskala fra grønt til rødt.
En hypsografisk kurve viser
sammenhengen mellom
areal og høyde. Feltet
er delt i 10 like
store områder.
Tabellen viser hvilken
høyde som er på grensen
mellom områdene.
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I
SK 100*100 m høydegrid
Grunnlagsdata:
Temainformasjon: NVE
Dato: 14 Oct 92
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Grunnlagsdata:
SK 100*100 m,N250
Temainformasjon: NVE-REGI NE, stasjoner
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Dato: 14 Oct 92

Utfonning: NVE, Hyd. avd.

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Sammenligning mellom beregnede koter og n2S0-koter
Tegnforkl ari ng
Koter fra n2S0
Beregnede koter fra høydegrid
Ekvidistanse 100m

Utsnitt M=1:S0000
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Grunnlagsdata:
SK 100*100 m hoydegrid
Temainformasjon: NVE
I

Dato: 08 Oct 92
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Utfonning: NVE, Hyd. avd.
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NORGES
VASSDRAGSOG ENERGIVERK

HOVEDNEDBØRFELT

HOVEDNEDBØRFELT
MED SIDEVASSDRAG

HOVEDNEDBØRFELT
MED SIDEVASSDRAG
OG BIELVER

NEDBØRFELT INNDELINGEN
I AUST-AGDER
VASSDRAGSREGISTERETS HIERARKISKE
INNDELING AV NEDBØRFELT
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