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1. SAMMENDRAG

I februar 1988 ble VassdragsregisteretskjerneregisterREGINE ferdig-
stilt for hele Norge i sin nåværendeversjon.Tida etter dette har
gått med til å utvikle nye registre,sette i gang massivregistrering
av eksisterenderegistreog ikke minst få videreutvikletog opprettet
digitalekart-databaserfor landet.Status for arbeidetmed Vassdrags-
registeretved årsskifteter at det arbeidesmed i alt 13 hovedregis-
tersystemer,forutenen rekke oppslags-og koderegistrei tilknytning
til dette. I tilleggplanleggesytterligereflere registre.

De nærmeste tre årene bør "Kontoretfor Vassdragsregisteret"(NVE-VUR)
ta sikte på å konsolideredet arbeidetsom alleredeer i gang, framfor
aktivt å kaste seg over nye prosjekter.Dette er gjenspeileti målfor-
muleringenfor Vassdragsregisteret,som er tatt inn som ett av NVE's
delmål for perioden 1989-91:

"De igangsatteregistrenei Vassdragsregisteretskal være opera-
tive og dokumenterte."

Det høyeste prioriterteprosjektetunder Vassdragsregisteretsarbeids-
oppgaver,er å få utvikletet digitaltkartverkover den sammensatte
mosaikkenav REGINE'senheter.Dette legger beslag på brorpartenbåde
av budsjettetog arbeidsinnsatseni 1989.

Videre har vi gitt arbeidetmed RAPPORT/EXTRAKTog de forskjelligere-
gistreneunder vignetten"Tekniskeinngrep"høy prioritetbåde i 1989
og utover i perioden.

Forsøksprosjektetmed referansearkivfor dataserierog målestasjoner
avsluttestidlig i 1989, og vi har tatt sikte på systematiskinn-
legging av referanserfra 3. kvartal i år.

INNSJØ-registeretvil bli videreutvikletog klargjort for nye regis-
treringeri 1989, og registreneover breer og fosser vil bli gjort
landsdekkendei sine nåværendeversjoner.

I tillegger vi i utgangspunktetpositive til henvendelserom nye re-
gistreringertil Vassdragsregisteret,men vi går ikke aktivt ut og tar
initiativettil dette selv.

Grunnen til dette er at det er grenser for hvor mye vi kan rekke over
med den nåværenderessurssituasjonen.Staben i VUR er i løpet av 1988
redusert fra 5 til 4 personer,og vi kan i verste fall miste ytterli-
gere en hjemmel fra 1989 til 1990. Budsjettsituasjonener tilsynela-
tende god, men særlig til kartdokumentasjonvil det gå med store
midler, og til en del av de andre prosjekteneer midler allerededis-
ponert. Det er sterkt ønskeligmed investeringertil ny program- og
maskinvarepå kartografi-siden,men svært få muligheterinnenfornå-
værende budsjett.Her vil vi imidlertidforsøkeå få til samarbeidmed
andre interessenter,både innenforog eventueltutenfor NVE.

Sett under ett har Vassdragsregistereti løpet av 1988 blitt etablert
og rimelig godt kjent i vannforvaltningen,og etterspørselenetter
våre produkterhar vært god. Vi merker imidlertidat forventningeneer
høyere enn det hittil har vært mulig å tilfredsstille,og frykter for
at dette gapet skal øke framoveri ei tid med sviktenderessurstil-
gang, og hardhendtprioritering,
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2. INNLEDNING

Denne virksomhetsplanenfor 1989-91er forsøktutarbeideti tråd med
malen for målstyringog virksomhetsplanlegging,som er det verktøyet
alle statsinstitusjonerskal nytte i sin egen planprosess.

Også for 1988-90ble det laget en "VassdragsregisteretsHandlings-
plan". Sett under den synsvinkelbefinnervi oss nå midt i en plan-
periode, og det skulle derfor være unødvendigå lage en ny virksom-
hetsplanmidt i perioden.

Når dette likevel gjøres, skyldes det at den tidligerehandlingsplanen
ikke helt ut fyllerkravene til hvordan et slikt dokument skal settes
opp. I stedet for å flikkepå denne, har vi derfor valgt å sette opp
en ny.

Fra vår side er nå hensiktenat denne planen skal gjelde for hele
perioden,men at den vil bli løpende rullert i forhold til framdriften
i måloppfyllelsen.

Planen legges fram til behandlingpå seminaret"Vassdragsregisterets
brukerforum"1. og 2. februar 1989, og Kontoret for Vassdragsregiste-
ret (NVE-VUR)er innstiltpå å eventueltmodifisereden i tråd med
synspunktenefra seminaret.

De følgendekapitler i dette dokumenteter bygd opp på følgendemåte:

Kap 3 inneholdergenereltstoff om målstyringog virksomhetsplan-
legging,og konkretisererdette for Vassdragsregisteretsmål
og løpendevirksomhet.

Kap 4 gir mer detaljertoversiktover planene for de enkelte pro-
sjektenei målstrukturen;sett i lys av en kort statusoversikt
ved årsskiftet1988/89.

Kap 5 lister opp en del annen løpendevirksomhetsom kontoret
driver, og har noe mer karakterav "Meldingom virksomheten"
enn "Virksomhtsplan".Når dette stoffet likevel er tatt med,
er det gjort fordi det har informasjonsverdi,og fordi slike
løpende arbeidsoppgaveralltid virker inn på mulighetenfor
måloppfyllelse.

2
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3. MÅL, AKTIVITETEROG RESSURSER

.1 Om målst rin o virksomhetslanle in

NVE har i løpet av 1988 vært gjennomen prosess med sikte på å utvikle
målstyringsom verktøy i planprosessen.

Med målstyringmenes at virksomhetenstyres etter hvilke mål organisa-
sjonen har for sitt arbeid:Hva er forretningsidéen,det overordnede
målet, hensikten,bak det man gjør.

For at et overordnetmål eller en forretningsicMskal kunne ha en
praktiskverdi, må den konkretiseres.Under dette overordnedemålet
bygges det et hierarkiav stadig mer konkretemål for virksomheten.
Disse danner i prinsippetfire etasjer:

Overordnetmål (forretningsidé,eksistensgrunnlag)
II Hovedmål (viktigehovedansvarsområder)
III Delmål (mål for nærmeste3-årsperiode)
IV Arbeidsmål(mål for aktiviteter,1-3 års horisont)

Arbeidsmåleneer det mest konkreteleddet i målhierarkiet,og det er
under disse at budsjettpostenefordeles.Det er i tilleggher vi kan
kontrollereat målene virkeliger oppfylt:Man måler måloppfyllelsen.
Denne målingeneller veiingenhar i prinsippetlite med begrepetmål
eller hensikt å gjøre, og dette kan virke forvirrende.Vi vil derfor
presiere at når vi i det følgendeomtalermålstyring,gjelder dette
målstrukturenog ikke veiing eller måling av resultatene.Resultatmå-
ling blir i det følgendekonsekventomtalt med begrepetveiing.

Målstrukturenskal nedfellesi en virksomhetsplan:Hva skal priorite-
res, hvilken rekkefølgeskal følges,hvem skal utføre arbeidetnår!
Virksomhetsplanener detaljert.Arbeidsmålene,som er det laveste
nivået i mål-hierarkiet,er ytterligeresplittetopp i aktiviteter,
fordeltpå personerog tidsperioder,og det blir satt opp en liste
over indikatorersom veier om målene er oppfylt.Virksomhetsplanenhar
karakter av prognoser,og bør ved bestemte tidspunkt,f.eks. hvert
kvartal, gjennomgåsfor å kontrollereom arbeidsmålenekan oppnås,
eller om de må revideres.

Virksomhetsplanskiller også mellom mål og lø ende virksomhet.Med
løpendevirksomhetmenes aktivitetersom er pålagte eller tradisjonel-
le, en basisaktivitetfor organisasjonensom ikke kan underleggesve-
sentlig fornyingav rutineneeller veiing av resultatene.Slik aktivi-
tet kan f.eks. være saksbehandling,ordinær informasjonsvirksomhet,
kontormøtero.l. I tillegger sykdomsfravær,lunsjpausero.l. noe
enhver organisasjonmå kalkuleremed, og dette er regnet som løpende
virksomhet.Ferier er derimot holdt utenom.

.2 NVE's målstruktur r 1 8

NVE's overordnedemål, slik det er vedtatt å gjelde for 1989, lyder:

"NVE skal på faglig høyt nivå arbeidefor samfunnsmessiggod for-
valtningav landetsvann- og energiressurser,og delta i interna-
sjonalt arbeid på de samme områder".

Under dette overordnedemålet er det satt opp 7 hovedmål.Her skal
ikke refereresalle, bare det første:

VUR-handlingsplan



"Gi overordnedemyndigheterfaglig grunnlagfor utformingav
loverog retningslinjerfor virksomhetpå vassdrags-og energiom-
rådet, og påse at disse blir overholdt."

Denne målsettingener svært generell,og er overordnetflere delmål
som man ikke umiddelbartassosierermed målformuleringen.Av i alt 13
delmål under dette skal bare refereresVassdragsregisteretdelmål:

"De igangsatteregistrenei Vassdragsregisteretskal være opera-
tive og dokumenterte."

Slik dette målet er formulert,gir det intet signal om mål eller for-
retningsidéfor arbeidetmed Vassdragsregisteret.Formuleringener
oppståttut fra direktivetom at det skal veies om den er oppfylt i
løpet av en 3-års periode,og derfor er den gjort så pass konkret. I
avsnitt 3.3vilvi imidlertidbeskrivemålet for arbeidetbåde i en
videre sammenhengfor perioden 1989-91,og i avsnitt 3.5og 3.6 vil vi
presiserehvilke arbeidsmålog aktivitetersom hører inn under delmå-
let.

Mål o forretninsidé med Vassdra sre isteret

Målet for arbeidetmed Vassdragsregisteret,er at Vassdragsregisteret
skal bli et felles informasjonssystemmed hele vassdragsforvaltningen,
både brukere og informasjonsleverandører.Informasjonenskal finnes
lett tilgjengeligog godt strukturertbåde ved søk på skjerm, ved ut-
listing og ved kartframstilling.

Forretningsidéeneller hensiktenmed et slikt system er at:

Forvaltningenskal ha et kvalitativtgodt og mest mulig fullstendig
grunnlag for å ta beslutninger.

Man skal slippe unødig leting i bortgjemteog glemte arkiver hver
gang man trengerinformasjon.Informasjonenskal foreliggeraskt.

Systemet skal avdekkepå hvilke områder informasjonikke finnes,
slik at undersøkelsesoppleggkan planleggesetter dette og ressur-
ser fordelesoptimalt.

De forskjelligeforvaltningsinstitusjoneneskal ha det samme data-
grunnlagetfor sin policy. Unødige konfrontasjonermellom institu-
sjoner og organisasjonerskal unngås så langt det er mulig.

Vassdragsregistereter et slagkraftigverktøy hvis det kan oppfylle de
momentenesom er skissertovenfor.Det kan heller ikke herske tvil om
at systemetkan spare samfunnetfor store beløp til søking etter in-
formasjon.

Vil denne innsparingenkunne være så stor at det gjør Vassdrags-
registerettil et økonomiskoverskuddsforetakfor Norge? Vi vet ikke.
Det har krevd store ressurserå opprettesystemet,og det vil fortsatt
legge beslag på store ressurseri årene framovermed å vedlikeholde,
utvide, dokumentereog distribueredet. Det har vært sagt at å oppar-
beide et informasjonssystemsom Vassdragsregisteretkrever store in-
vesteringeri opparbeidingsfasen,mens inntjeningsevnener liten.
Dette er riktig.Videre har det vært sagt at etter at systemethar

VUR-handlingsplan
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5

vært på lufta ei tid, synker kostnadene,mens inntekteneeller verdien
øker. Dette er bare delvis riktig:Verdien øker raskt, men kravene til
systemetøker også raskt, og vedlikeholdog servicekrever sine res-
surser. Det er derfor ikke gitt å spå om Vassdragsregisteretnoen gang
kan bli "lønnsomt"i forretningsmessigforstand.

Kan så systemetlikevel forsvareen plass i ei tid med økende knapphet
på bevilgedemidler?

Absolutt ja! Eksistensberettigelsenmå søkes i at Vassdragsregisteret
tar vare på og strukturererinformasjonsom ellers vil bli glemt, og
som bidrar til et kvalitativtbedre forvaltningsysstem.Offentligfor-
valtning "lønnerseg" ikke, men den har likevelnødvendigefunksjoner
å fylle i samfunnet,og den trengerhjelpemidlerfor å fylle denne
funksjonen.Vassdragsregistereter etter vår oppfatningi ferd med å
bli ett av de viktigstehjelpemidleneden offentligevannforvaltningen
har som grunnlag for sitt arbeid.

.4 Status i arbeidet r 01.01.8

Vassdragsregistereter bygget opp som en databasesom består av flere
frittståenderegistre.En sterkt forenkletsystemskissefor de regis-
tre vi arbeidermed pr desember1988 er vist på figurennedenfor,og
blir kort kommentertpå neste side:

Forbygning

Statistikk Kraftverk Magasin Terskel

1NFRA-
STR UKTUR TEKNISK INNGREP

REGINEKart Foss
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REGINE (REGIster beskriverden hydrologiskestrukturenog inndelin-
over NEdbørfelt) gen av vassdragselementenei Norge, og gir geogra-

fisk informasjonfor disse elementene.REGINE,
utgjør kjernen i Vassdragsregisteret,og er knyttet
til alle de andre registrenei databasenved bruk
av felleskjernetegn;vassdragsnummeret.
Første landsdekkendeutgave av REGINE ble ferdig-
stilt i februar 1988, og består av i alt 25.000 en-
heter. De danner et hierarkisksystem av over- og
underordnedeenheter.

KART er Vassdragsregisteretsdigitalekartbase,og inne-
holder nedbørfeltgrenserog vassdragsnummerfor
alle REGINE's25.000 enheter.Feltarealfor alle
enhetenekan avledes.I tillegg inneholderKART en
forenkletvann-, sjø- og kystkonturfra Nasjonal-
atlas i målestokk1:1.000.000.

KART er operativfor de mindre nedbørfeltenerundt
Oslofjorden,og Haldenvassdraget,Enningdalselvaog
nedbørfelttil Sverige fra Østfold og Akershus.

Det arbeidesmed Numedalslågen,Telemark,Agder,
Sør-Trøndelagog Nordland.KART er det høyest prio-
riterte satsingsområdeti 1989.

REFERANSESYSTEMER består av referansearkivfor målestas'onero data-
serier, som er under utvikling,og et rapportarkiv 
med ekstrakteller sammendrag,som nå er operativt.
Massivregistreringer igangsatt,i første omgang
for NVE's egne utgivelser.

HYDROLOGISKE består av registreneINNSJØ (landsekkendemed ca
"OBJEKTER" 2.500 enheter),BRE (ca 1.000 enheter I Sør-Norge

hentet fra ny utgave av Breatlas)og FOSS (operativ
for Øst- og Vestlandet),med data vesentlighentet
fra vassdragsnivellementene.

TEKNISKE INNGREP inneholderregistreneKRAFTVERK,MAGASIN, FOR-
BYGNING og TERSKEL. De to første er snart operati-
ve, de to siste er igangsatt,men med få data så
langt. Det planleggesflere registre av denne
typen.

INFRASTRUKTUR består av ett eneste register;STATISTIKK,som in-
neholderdata fra Landbrukstellinga1979og Folke-
og Boligtellinga1980. Registereter operativt.Det
vil bli supplertmed data for nye, landsomfattende
tellinger.

I tillegg til de registrenesom er nevnt her, finnes ulike typer opp-
slagsregistrefor å lette søk og gjøre databasenmer rasjonell.Det
gjelder så forskjelligesystemersom et registerover alle norske kom-
muner, et registerover miljøfagligeinstitusjonerog forskjellige
typer koderegistresom f.eks. et emneklassifikasjonssystem(til RAP-
PORT) og oppslag om morenetyperm.m (til BRE).

VUR-handlingsplan
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Arbeidsmålfor erioden 1 8 - 1

I avsnitt 2.2 er delmålet for arbeidetmed Vassdragsregistereti
perioden 1989-91referert:

"De igangsatteregistrenei Vassdragsregisteretskal være opera-
tive og dokumenterte."

Som en presiseringav dette, og for å vise om målet kan oppfyllesi
planperioden,er det formulert7 arbeidsmål:

1. REGINE's inndelingskal,være dokumentertpå kart i målestokk
1:500.000og 1:50.000.

Tidsperiode:1. kvartal1989 - 2. kvartal 1990.

2, RAPPORT-arkivetskal være komplett

for Vassdragsdirektoratetsutgivelser
for NIVA's utgivelser
for Fylkesmannsembetenesutgivelser
for SFT's utgivelser
for SIFF's utgivelser

Tidsperiode:1. kvartal1989 - 4. kvartal 1991

3. Referansearkivfor dataserierog målestasjonerskal være kom-
plett med data fra:

Vassdragsdirektoratetsdataserier
NIVA's dataserier
Fylkesmannsembetenesdataserier

Tidsperiode:3. kvartal1989 - 4. kvartal 1991.

Opplysningerom tekniskeinngrep i vassdrag skal være samlet i
ett registersystem.

Tidsperiode:1. kvartal1989 - 4. kvartal 1991.

ELINFO skal være oppdatertog autorisert.

Tidsperiode:1. kvartal1990 - 4. kvartal 1991.

6, ELINFO skal være samordnetmed Vassdragsregisteret.

Tidsperiode:1. kvartal1990 - 4. kvartal 1990.

7. Registreneover hydrologiskeobjekter (innsjøer,breer og
fosser) skal være opprettet/videreutviklet.

Tidsperiode:1. kvartal1989 - 4. kvartal 1990.

Om disse målene kan følgende sies:

Vi er i utgangspunktetforsiktigemed å ta på oss nye oppgaver.Det
er alleredekapasitetsproblemernok, og vi må være realistiske.

VUR-handlingsplan



Oppnår vi disse målene, er Vassdragsregisteretkommet et godt
stykke på vei mot hva det skal bli: En informasjonsbankom nedbør-
felt og vassdrag.

Målene skal revideresover tid. Vi skal være åpne for å ta inn nye
arbeidsmål,dersom situasjonentilsierdet.

Arbeidsmålnr 5 og til en viss grad nr 6 ser tilsynelatendeikke ut
til å være naturligearbeidsmålfor Vassdragsregisteret.Dette er
både galt og riktig: ELINFO inneholdermye informasjonsom har fått
og vil få stor innvirkningpå feltinndelingeni REGINE. Videre gir
ELINFO grunnlagetfor å finne vannets veier i et regulertsystem.
Det er imidlertidhevet over tvil at det ikke er vår oppgave å
utføre arbeidetmed å oppdatereELINFO, men siden ELINFO skal være
dataleverandørtil Vassdragsregisteret,er dette arbeidsmåletsatt
under vårt delmål.

Ideelt sett skal et arbeidsmålha ett års varighet.Våre arbeidsmål
er så pass langsiktigeat det ikke har vært naturlig.De er likevel
splittetopp i aktiviteterav kortere varighet.

Arbeidsmål5 og 6 startes ikke opp før i 1990.

Det finnes flere arbeidsmåli tilleggbåde i VU og i NVE forøvrig
som krever innsats i forhold til Vassdragsregisteret.Disse ar-
beidsmålenehar imidlertidandre kontorerog avdelingersom ansvar-
lige. For vår del kommer slike aktiviteterikke inn i målstruktu-
ren, men blir en del av den lø ende virksomheten,som blir omtalt
blant aktiviteteneunder neste avsnitt.

I vedlegg 1 er satt opp en matrise som viser antatt effekt av at ar-
beidsmåletoppfylles,kostnad, tidsforbrukog grad av realiserbarhet.
I tillegger det tatt med løpendevirksomhet.Matrisen gjelder bare
budsjettåret1989.

.6 Aktiviteter1 8

I virksomhetsplanener arbeidsmålene(avsnitt3.5) splittetopp i ak-
tivitetermed kortere tidshorisont.Nedenforer satt opp en sammenfat-
ning av disse. En nærmere redegjørelsefinnes i kap 4 og en matrise
som vedlegg 2.

Kartdokumentasjon

KART består av i alt 21 databaserhvor målet er at alle skal av-
sluttes i 1989. I tilleggskal en kartbok med 62 kartblad publise-
res i målestokk 1:500.000i 1989.

ReferansearkivRAPPORT

I 1989 satses det på å avslutteinnleggingav referanserfra NVE og
få overført referanserfra 5 fylkesmannsembeter,NIVA, SFT og SIFF.
I tilleggvil vi forsøkeå få DN til å starte innleggingav sine
referanser.

Referansearkivfor dataserierog målestasjoner

Fra 3.kvartal tar vi sikte på å starte innleggingav referanser
fra NVE, 5 fylkesmannsembeterog NIVA.

VUR-handlingsplan
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Tekniske inngrep i ett registersystem

I tillegg til de inngrepstypersom er nevnt under statusgjennom-
gangen, planleggervi i 1989 å oppretteregistreover kraftverks-
overføringer,dammer, vannfors in sanle , a uakulturanle og
grusuttak.Et samarbeidsprosjektmed Fylkesmanneni Nordland vil gi
en pilotversjonfor hele systemeti 1989.

får ingen aktiviteti 1989.


Hydrologiskeobjekter

INNSJØ skal utvides med nye data fra flere dataprodusenter,BRE
skal utvides med breer i Nord-Norgeog FOSS skal i sin nåværende
versjon gjøres landsomfattende1989.

Lø ende virksomhetkrever også ressurser,og stadig mer etter som nye
deler av Vassdragsregisteretblir operativt.I kapittel5 er det gjort
nærmere rede for en del av disse, og i vedlegg 1 er de satt opp med
budsjettog antatt tidsforbruk.Her skal bare kort nevnes noen av de
forskjelligeaktivitetersom omfattesav begrepet:

Interne avdelings-og kontormøter
Opplæringav andre
Salg av produkterog tjenester
Egen opplæring
Deltakelsei ymse prosjekter
Drift og vedlikeholdav databaser
Fravær (sykdom,velferd, lunsj m.m., men ikke ferie)

Personellsituas onen

Målstrukturenskal inneholderealistiskemål innenforden personell-
og budsjettsituasjonenman lever med. For Vassdragsregisteretsved-
kommende gjenspeilermålstrukturenat personellsituasjonenikke gir
rom for dristig satsing.

Pr 01.01.88hadde vi følgendebemanning:

Overing.Svein Homstvedt,fast ansatt
Overing.Astrid Voksø, tidsbegrensettil 31.12.89
Avd.ing. Jan Fredrik Holmqvist,tidsbegrensettil 31.12.89
KonsulentHarald Høifødt,9-månedersengasjement
Førstesekr.Lars Stalsberg,9-månedersengasjement

I tillegghar førstektr.fullm.Inger Marie Brevik fra sekretariateti
NVE-Vassdragsdirektoratetbidratt med ca 1/2årsverk.Hennes innsats
blir imidlertidikke regnet inn under VU's arbeidsregnskapeller plan-
tall.

I 1988 ble Astrid Voksø tilsatti oppdragsfinansierthjemmel,Harald
Høifødt fast tilsattog Lars Stalsbergsluttet.

9
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Ved årsskiftet1988/89oppleverNVE stor nedskjæringeri budsjettene,
og vi kan ikke realistiskå regne med at stillingshjemlerblir fri-
gjort til arbeidetmed Vassdragsregisteret.Vi kan eventueltinnenfor
egne budsjettrammertimelønnemedarbeidere.

I 1989 har vi realistiskregnet med at det skal utføres fire årsverk
til Vassdragsregisteretav VU's personale,pluss 1/2 årsverk utført av
sekretariateti NVE-Vassdragsdirektoratet.

Vi har tatt sikte på at Jan FredrikHolmqvistsstilling skal omgjøres
til fast eller forlengesut over 1989. Dette ligger imidlertidutenfor
NVE's beslutningsmyndighet.NVE har imidlertidinternemulighetertil
å prioritereomrokkeringeri stillingsstrukturen,dersom overordnet
myndighetsier nei. Vi gjør ingen hemmelighetav at vi kunne nyttig-
gjøre oss atskilligflere medarbeiderepå en rasjonellmåte. Den nå-
værende knapphetensliter sterkt på de tilsatte.

Basert på 4,5 årsverk i 1989 og helst også i tida framover,er de nå-
værende planer svært stramme.Attpå til skulle og burde vi rukket over
mer i 1989. Ideelt sett burde derfor kontorethatt tilgang til atskil-
lig flere medarbeiderefor å fylle sin plass i samfunnet.Den knapphe-
ten vi nå lever med, kan bli tung å bære for de tilsatte,og tære på
tålmodighetenhos være samarbeidspartnere.

3.8 Budsjett

Budsjetteter lagt opp etter normen fra virksomhetsplanen.Kostnader
til lønn og kontorholdfor ordinærtpersonaleog den ene tidsbegrense-
de stillingen (avd.ing.Holmqvist)er holdt utenfor,mens lønn til
oppdragsfinansiertstilling (overing.Voksø) er tatt med, fordi denne
må dekkes inn ved oppdragsinntekter.

Oppstillingenser slik ut for 1989:

Inntekter

Grunnbevilgningfra Miljøverndepartementet
Abonnenter,engangsavgift
Løssalg + abonnenter,årlig avgift
Konsesjonsavgiftsfondet
NVE, til dekning av utgifter

Sum

Utgifter

Målstrukturen:

Kart
1.1 Dokumentasjoni målestokk1:500.000
1.2 Leid ekstrahjelp
1.3 Programvarem.m.
ReferansearkivRAPPORT
ReferansearkivDATASERIE (1988-89)
Tekniske inngrep
Hydrologiskeobjekter

Sum

kr
"
tt

tt

tt

200.000,-
100.000,-
100.000,-
650.000,-
0.000,-

kr 1.080.000,-

11

tt

fl

tt

tt

tt

335.000,-
60.000,-
50.000,-
50.000,-
20.000,-
50.000,-
10.000,-

kr .000,-
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Løpende virksomhet:
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Informasjon,salg, kurs
Egen opplæring,kurs
Vedlikeholdav registrei databasen
Vedlikeholdog drift av baser, inklusiveKART

kr

tt

tt

60.000,-
20.000,-
20.000,-
100.000,-

Sum kr 200.000,- 


Lønn:
Oppdragsfinansiertstilling kr 0 .000,-

Totale utgifter:

Sum målstrukturen kr 575.000,-
Sum løpendevirksomhet " 200.000,-
Lønn 0 .000,-

Sum kr 1.080.000,-

Vi har budsjettertmed inntekterfra fire hold:

Miljøverndepartementet,som tilskotttil praktisk arbeid med miljø-
datasamordning,oppbyggingav basis i databasenog på vegne av un-
derliggendeetater. Søknad for 1989 er sendt.

Abonnenter,det er forsiktigkalkulertmed tre nye abonnenterå kr
20.000 pluss 4 å kr 10.000og løssalg/årligeavgifterpå kr 100.000
i alt.

Konsesjonsavgiftsfondet,til utviklingstiltakog drift av databa-
sen. Midlene er bevilget for 1989.

NVE, som foruten lønn og kontorholdtil tre stillinger,også dekker
en del reiseutgifter,kurs o.l. og det er dette som er satt opp i
budsjettet.

Det ligger en viss usikkerheti størrelsenpå abonnentenesbidrag og
NVE's midler, og også Miljøverndepartementetsbidrag, men budsjettet
er realistisk.

Hvis Miljøverndepartementetsmidler fallerbort eller innskrenkes,må
tilsvarendebeløp tas inn fra Departementetsunderliggendeetater.

På utgiftssidengjenspeilerbudsjettetat kartproduksjoni forskjelli-
ge former legger beslag på det meste av budsjettet:

Vi har inngått avtale med INA ved Telemarksforskningom produksjon
av en kartseriei målestokk1:500.000som vil dokumentereREGINE's
inndeling.

Vi trenger leid ekstrahjelpi noe omfang for å få fullførtkartar-
beidet i 1989.

Vi trengerny maskin- og programvare.De midlene som er opp for
1989 er likevel langt fra tilstrekkelige.Vi vil derfor forsøkeå
spre investeringenover flere år, og få til et spleiseoppleggmed
andre avdelinger/kontoreri NVE, eventuelteksterne interessenter.

VUR-handlingsplan



Av de andre utgifteneunder målstrukturennevnes:

ReferansearkivRAPPORT.Midlene vil bli nyttet til å stimulere
etater til innleggingav referanser.

ReferansearkivDATASERIE.Vi trengernoe konsulentbistandtil
utviklingav nye søkerutiner.

Tekniske inngrep.Vi er i ferd med å inngå samarbeidsavtalemed
Fylkesmanneni Nordlandom et testprosjekt.

Hydrologiskeobjekter.Midlene vil bli brukt til å stimuleredata-
leverandører.

Som "løpendevirksomhet"innebærerbåde aktiv bruk av midler og reg-
ninger som bare må betales:

Vi skal utgi en publikasjonsom dokumentererREGINE's inndeling.
Denne skulle vært sluttførti 1988, men er blitt forsinketpå grunn
av at navnsettingenav nedbørfeltenemåtte ut på en høringsrunde.

Vedlikeholdbåde av program-og maskinvarekrever relativtstore
ressurser.

Budsjettsituasjoneni sum er ikke god: Vi har dekning til nøvendige
aktivitetersom kartdokumentasjon,vedlikehold,informasjonsmateriell
m.m. Vi mangler imidlertidmidler til utstyrsinvesteringerog til å
stimulererandre etater til å prioriterearbeid for Vassdragsregiste-
ret.

12
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4. NÆRMERE OM ARBEIDSMÅLOG DE ENKELTEREGISTRENE

4.1 Databasestrukturen

Rapport 1988 


Databasestruktureni FICS-5Emed spesialprogram;'ungererog er ufor-
andret.

Videreutviklingav databasenhar foregåtti FICS-6. Vi har utviklet et
Vassdragsregis,ermed spesialmenyfor FICS-6 på NORD-maskiner,og en
PC-utgaveder Vassdragsregistereter delt i 3 baser uten spesialmeny.
I tillegg til registrenesom er i FICS-5E-versjonener registeretSTA-
TISTIKK inkluderti FICS-6-versjonen.Spesialkommandoer(Z-kommandoen)
som er utviklet til FICS-5E,er ikke ennå lagt inn i FICS-6-versjonen.
Vassdragsregisteretvil ikke foreliggei endelig FICS-6-versjonfør
FICS-6B foreliggertil sommeren1989.

Vi har laget et utdrag av REGINE til bruk i FICS-databasenLANDSYS.
Kvam Data A/S har bygget opp LANDSYSder de har koplet til en miniver-
sjon av REGINE.

FICS-6-versjoneninneholderflere standardutskrifter.En del er også
tilpassetA4-format.

Planer1989


Databasenskal videreutviklespå FICS-6 både for NORD-maskinog PC.
Videreutviklingenvil bestå i både å inkludereflere registreog å
forbedremenysystemet.

Spesialkommandoenvil også bli konverterttil FICS-6 og utvides til å
kunne brukes i alle aktuelleregistre.

Vi vil bevare siste versjon av Vassdragsregisteretpå FICS-5E som
enbrukerpå vår maskin.

4.2 REGINE

R ort or 1988

REGINE var ferdig for hele landet i februar,og består nå av i alt ca
25.000 enheter.Dette har ført med seg at vi har kunnet etterkommefo-
respørslerom utlistingerfra REGINE (og INNSJØ).Slike forespørsler
har vi hatt en del av.

Vi har effektivisertregisteretved bl.a. å lage oppslagsregisterfor
navn på Vassdragsområde.Dessutener det oppretteten FICS-6-versjon
av REGINE. Denne benyttesi Konsesjonsdatabasenog i andre nye regis-
tre som er på trappene.Automatiskberegnedearealer (fra kartbasen)
for det sentraleØstlandet,er lagt inn i REGINE.
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Planer or 1989

I desember 1988 sendte vi navnebrukenpå REGINE'snedbørfelttil
høring hos alle Fylkesmannsembetene.Resultateneav denne høringenvil
bli bearbeideti 1989.

ønske om videreinndelingav REGINE vil bli vurdert,og vi vil etter-
komme dette så langt kapasiteteni Vassdragsregisteretrekker.På
nyåret vil det bli lagt inn omlag 200 poster i forbindelsemed Verne-
plan IV etc. og Fylkesmanneni Aust-Agderhar forespurtoss om oppret-
telse av ytterligereca 100 poster i registeret.Vi venter flere fore-
spørslerom dette fra brukerne.

Innleggingav digitalearealdatavil fortsette,samt ordinærtved-
likeholdog oppdatering.

4.3 Kart

RAPPORT1988

Bearbeidingenav det digitalegrunnlagav nedbørfeltgrenserog vass-
dragsnummerhar kommet godt i gang. ProgrammetIGS fungerermed noe
småproblemerog er blitt videreutviklettil våre behov. Dette har
stort sett vært i digitaliseringsfunksjonene,plottefunksjonen,hånd-
tering av REGINE'shierarkiog i å bedre mulighetenetil å ta ut deler
av basen i SOSI-format.

Bearbeidingener ferdig for Oslofjord-området(vassdragsområdene003-
014 minus 012) og Haldenvassdraget(vassdragsområdene001 og 313-315).

For disse områdenekan vi produserekart i ulike målestokkeri for-
skjelligenivåer og med areal for nedbørfeltenhetene.

Vi har utarbeidetbaser med elv- og kystkontur,slik at dette kan
plottes sammen med grenser og vassdragsnummer.

Arbeidetmed bearbeidingav Sør-Trøndelag,Søndre Nordland,Telemark
og Aust-Agderer kommet godt i gang. Norges-kartetpå neste side viser
hvilke områder vi arbeidermed:

VUR-handlingsplan
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Kartet "Vassdragsområder"i serien "Nasjonalatlasfor Norge" i måle-
stokk 1:2.000.000,forelå ferdig trykket tidlig i desember.

Etter forespørselfra ulike brukere,har vi plottet ut foreløpige
plott av det ubearbeidededigitalisertematerialei 1:50.000for Aust-
Agder, Hedmark,Sogn og Fjordaneog Nordland.

Instituttfor naturanalyse(INA) i Bø har fått i oppdrag å utføre re-
proarbeidetmed å produserekart til en kartbok i tilknytningtil Bru-
kerhåndbokai målestokk1:500.000.Forsøksprosjekteter utført av
Statens Kartverk.1:4;formingog lay-out av kartene er bestemt og ar-
beidet er såvidt startet.

Planer 1989

Bearbeidingav det digitalematerialevil være en vesentligdel av ar-
beidet hos oss i 1989. Vi håper å bli ferdigmed hele landet i løpet
av året.

I takt med at deler av landet blir ferdig,vil INA foreta reproarbeid
på hvert enkelt kart og de vil bli trykketetter hvert.

Vi vil også se på mulighetenav et bedre samspillmellom KART og det
øvrige Vassdragsregisteret.Pr i dag blir det digitaliserueareal som
framkommerfra kartbearbeidingeneoverført til REGINE.

Flere av VassdragsregisteretsEDB-registrehar eller vil få informa-
sjon som er velegnet for kartframstilling.

Vi vil også vurdere andre progamvarerfor håndteringav KART. I klar-
gjøringsfasenvil vi fortsattnytte den eksisterendeprogramvaren.

Fylkesmanneni Nordlandplanleggeren digital inngrepsregistrering.
Det vil bli et samarbeidbåde i planleggingog utføring av arbeidet.

4.4.1 DATASERIEog STASJON

R ort or 1988

Høsten 1987 ble det startetet prosjekt i samarbeidmed NTNF-MVU-
programmetfor å utvikle et referansesystemfor dataserierog målesta-
sjoner. Det ble oppnevntprosjektlederog en faglig kontaktgruppefra
10 ulike etater/institusjoner.Hoveddelenav prosjektetsarbeid har
foregåtti 1988 og det vil sluttførestidlig i 1989. Prosjektlederhar
brukt vel et 1/2 årsverk på prosjektet,som er finansiertav NVE,
Statkraft,SFT, SK, NTNF og NIVA.

Den fagligekontaktgruppaer sammensattav representanterfor SFT,
SIFF, NIJOS, SK, DN, Statkraft,NVE-VH, Fylkesmannsembeteneog Zoolo-
gisk Museum, Ui0. Prosjektlederener fra NIVA. Kontaktgruppahadde i
1988 4 møter.

Arbeidet med å bygge opp referansesystemethar i liten grad hatt til-
svarendesystemerå bygge på. En viktig del av arbeidethar derfor
vært å bestemme datainnholdetog strukturenfor systemet.Det har vist
seg hensiktsmessigå dele inn i 2 hovedregistre;ett for dataserierog

VUR-handlingsplan
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ett for stasjoner/målepunkter.Dette ivaretardet forholdetat en da-
taseriekan inneholdedata fra flere stasjoner.Likeledeskan en sta-
sjon gi flere dataserier.Dette mange-til-mange-forholdetgjør søke-
prosessennoe komplisert,men det vil kunne løses ved tilleggsprogram-
mering.

I tillegger det laget flere forskjelligetyper oppslagsregistrei
basestrukturen.

Prosjektlederenhar vesentligarbeidetmed innholdetav dataseriere-
gisteret.VUR har utformetstasjonsregisteretog implementeringenav
hele basen i FICS.

Det er laget en førsteutgaveav referansesystemetsom er prøvekjørt
med referanserfra institusjonenei faggruppa.I den forbindelseer
det laget registreringsskjemaermed veiledere.Prøverundenviste at
systemet fungerergodt, men er noe tungt, fordi det av mange oppfattes
som mer omfattendeenn nødvendig.

Planer 1989

Faggruppahadde sitt foreløpigsiste møte i januar,der utkast til
sluttrapportfor prosjektetble framlagt.Det vil bli holdt ytterlige-
re et møte i første halvår av 1989 for å vedta den endelige struktu-
ren.

Det som gjenstårav prosjekteter:

Justeringav registrenei basen, noe programmeringfra ekstern kon-
sulent.

Justeringav registreringsskjemaog veiledning.

Endelig struktureringav kodelister.For emneord vil vi søke samar-
beid med Statens Kartverksprosjektom referansearkivfor miljø-
data.

Utforme en smidig kopling mot RAPPORT.

Fra 2. halvår -89 har vi tatt sikte på å arbeidemed innleggingav re-
feranserfra NIVA, NVE og Fylkesmennenei Oslo/Akershus,Telemark,
Aust- og Vest-Agderog Nordland.Både for NIVA og NVE vil maskinell
overføringnyttes så langt det er mulig.

Det vil være naturligå holde kontaktenmed SK og deres arbeid med
miljødatautvekslingog referansesystemer.

4.4.2 RAPPORTog EXTRAKT

Rapport 1988


Opplegget for RAPPORT er endretnoe i løpet av 1988:

Det er laget nye skjermbilder.

Vi har lagt inn nye datafelt,bl.a. om oppdragsgiverog gradering.
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Vi har laget et eget adresseregisterover miljøfagligeinstitusjo-
ner. Adressaterhar fått løpenr og forkortelse.Denne forkortelsen
brukt i datafeltene"utgiver"og "oppdragsgiver"i RAPPORT.

Vi har laget et enkelt oppslagsregistersom fortellerhvilke insti-
tusjonersom har lagt inn referanser.

Vi har knyttet RAPPORT sammen med et enkelt biblioteksystem,som
den lokale institusjonhar fullt herredømmeover.

LOKAL-

BIBLIOTEK

UTGIVER-

RAPPORT

ADRESSE

Det er satt i gang massivregistreringi NVE-Vassdragsdirektoratet.
Rapporter fra Hydrologiskavdelinger på det nærmeste lagt inn i sin
helhet.

Videre har Fylkesmanneni Aust-Agderregistrertalle sine rapport-
referanseretter normen fra RAPPORT.Fylkesmannenhar satt i gang re-
gistreringav referanserogså hos andre vannfagligeetater i fylket.

NIVA har tegnet abonnementpå Vassdragsregisteret,og har satt i gang
arbeid med å overføre sine referansertil RAPPORT.

Som konklusjonfor 1988 kan vi si at arbeideter godt i gang, men at
vi gjerne skulle kommet lengre i løpet av året som gikk.

Planer 1989

Vi vil gjøre enkelte mindre endringeri registeropplegget,som ikke
får noen konsekvenserfor eksisterenderegistreringsarbeid:

ADRESSE og RAPPORT skal knyttes sterkeresammen i databasen,slik
at fullt institusjonsnavnhentes til RAPPORT fra ADRESSE.Vi vil
bruke adressatenesløpenr som koplingsfelt.

Vi vil vurdere om EXTRAKT skal nedleggessom eget register,og
inngå som datafeltmed variabel lengde i RAPPORT.

VUR-handlingsplan
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I 1989 tar vi sikte på at flere institusjonerskal sette i gang eller
avsluttemassivregistreringtil RAPPORT.Det gjelder i første omgang:

NVE (som må fullføreigangsattregistrering)
Fylkesmanneni Vest-Agder

ff Telemark
ti Oslo/Akershus

Nordland
NIVA
SFT
SIFF

Vi vil også forsøkeå få samlet inn referanserfra andre dataleveran-
dører, men de ovenståendeer de vi satser hardest på.

H drolo iske ob'ekter

Innsjøer,fosser,elver, breer, osv, betegnervi som hydrologiske
objekter,atskilt fra REGINE, som er et områderegister.

4.5.1 INNSJØ

Rapport 1988


INNSJØ ble ferdig samtidigmed REGINE i februar 1988.

I april forelå bl.a. et forslagtil identifiseringav hydrologiske
objektermed vassdragsnummer/objektnummer(VU-notatnr 24/88).En opp-
følging av det forslagetmht. renummereringav sjønummerer ikke fore-
tatt.

Magasinenei INNSJØ ble overførttil MAGASIN i desember 1988. INNSJØ
er ikke endret som et resultatav det.

Planer 1989

INNSJØ har i den foreløpigeversjonenbare hatt geografiskeopplysnin-
ger om innløp og utløp av sjøene,samt nedbørfeltareal,sjøens dyp og
areal fra nivellementeller hydrografiskkart der det finnes.

INNSJØ skal videreutviklesmed hensyn til hvilke andre datafelt fra
andre kilder som brukernevil ha. Brukerneav og dataprodusentertil
registeretvil bli tatt med på råd om dette.

Datafeltsom omhandlermagasinetsom regulererinnsjøen,vil bli strø-
ket, men det vil bli beholdt informasjoni form av magasinnummeretom
hvilket magasin sjøen inngår i.

Sjønummeret,som er identifiseringenav det hydrologiskeobjektet
innsjø, skal renummereresetter forslageti VU-notatnr 24/88.Det vil
si at alle hydrologiskeobjekterfår en identifiseringsom består av 3
deler:

Vassdragsnummertil området objektetligger i
Kode for objekttype
Løpenummerinnen området vassdragsnummeretomfatter (2 siffer)
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Årsaken til dette er at vi dermed får mulighet til å identifisere
flere innsjøerinnen én REGINE-enhet,slik at vi ikke nødvendigvismå
inndeleREGINE videre på grunn av at sjøer skal identifiseres.

VU-notatnr 24/88 stadfesterogså at alle og hydrologiskeobjekter (og
nesten alle nedbørfelt)som brukerneav en eller annen grunn ønsker
identifisert,skal bli det.

INNSJØ vil derfor stadig få flere enheter.Dette arbeidetvil bli satt
i gang i løpet av 1989.

4.5.2 BRE

R ort or 1988

NVE-VH har i 1988 utgitt Breatlas for Sør-Norge.Grunnlagetfor VH's
nye breatlas ligger på datafiler,og disse er nå maskineltoverført
til FICS-registre.Alle bre-enheteneer gitt vassdragsnummer;noe som
har gitt mulighet for kopling mot det øvrige Vassdragsregisteret.Bre-
enheteneer også gitt et entydig løpenummer;noe de ikke før har hatt.

Det er laget 3 sammenknyttederegistre:Sentraltstår bre-registeret,
som inneholderdata og kodifisertinformasjonom bre-enhetene.Dette
er knyttet til et basseng-register,som inneholdersum-data for flere
breer i et avrenningsområde.Det tredje registeretinneholderkoder og
kodeforklaringer.

Planer or 1989

Breatlasetfor Nord-Skandinavialiger på tilsvarendeform som det nye
atlaset.Vi planlegger,i samarbeidmed VH, å gi også disse enhetene
vassdragsnummer,og å få dem lagt til det opprettedeFICS-registeret.
Bre-registeretskal bli en integrertdel av Vassdragsregisteret,og
vil med dette være tilgjengeligfor abonnenter.

4.5.3 FOSS

Rapport 1988

VU har ansvaret for NVE's nivellementer.I den forbindelseer det ut-
arbeidetoversiktover fosser i Norge med fallhøydeog horisontal
lengde.VUR har lagt til vassdragsnr,kommunenr,M711-kartbladog UTM-
koordinater.Disse oversikteneer konverterttil et FICS-registersom
kan gå inn i Vassdragsregisteret.

FOSS er operativtfor Østlandetog klargjort for Vestlandetog Trønde-
lag.

Planer 1989

Fossene i Nord-Norgevil bli stedfestetpå samme måte som i Sør-Norge
og lagt til registeret.Det vil dermed være landsdekkendei 1989 og
vil bli en integrertdel av VassdragsregisteretFICS-6-versjon.

Vi har ingen planer om å legge inn flere informasjoner,eller å legge
til flere fossefallfra andre datakilder.

VUR-handlingsplan
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4.6 Tekniske inn re

4.6.1 Generelt

I statusoversiktenfor tekniskeinngreper det oppgitt at databasen
under dette avsnittetomfatterfire registre:

Forbygning
Terskel
Magasin
Kraftverk

I virksomhetsplanener det (avsnitt2.6) videre oppgitt at det for
1989 vil bli arbeidetmed registreover ytterligerefem registre:

Kraftverksoverføringer
Dammer
Vannforsyningsanlegg
Aquakulturanlegg
Grusuttak

En pilotversjonfor Nordland fylke vi bli testet i løpet av året, i
samarbeidmed Fylkesmanneni Nordland.

En rekke av disse inngrepstypeneinngår også i Konsesjonsdatabasen,
som bygges opp i Konsesjonskontoreti NVE-Vassdragsdirektoratet(VVK)
i samarbeidmed oss. Dette gjelder:

Terskel
Magasin
Kraftverk
Kraftverksoverføringer
Dammer

Man skal kunne søke i disse registrenebåde fra Konsesjonsdatabasenog
Vassdragsregisteret.

De planlagteregistreneover tekniskeinngrep inneholderprinsippielt
ingen følsommedata. Alt er offentligtilgjengelig.Det er likevel
problematiskå sammenstilleav tilgjengeliginformasjoni register-
form. Man skal spesieltvære varsom med nøyaktig stedfestingog med
informasjonom størrelsesforhold.

Vi vil ta opp diskusjoneninternti huset om hva som kan oppfattessom
følsom informasjon,og hvordanvi bør behandledet. Videre vil vi søke
kontakt med andre etater som har liknendeproblemstillinger.Det
gjelder i første omgang SIFF (vannverksregister)og Statens Kartverk,
som driver prosjektert"Stefestetmiljøinformasjon".

Avklaringav spørsmåletkan ta lang tid. I mellomtidatar vi sikte på
følgendeopplegg:

Stedfestingmed UTM-koordinaterundertrykkesi registrene.Koordi-
nater er viktige input-datai stedfestingm.m. men vil inntil
videre gjøres usynlige for brukeren.
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Brukernevil måtte forplikteseg til å vise ansvar ved offent-
liggjøringav data over tekniskeinngrep.Vi vil utarbeideforelø-
pige retningslinjerfor slik offentliggjøring.

Det kan bli aktueltå inndelebrukergruppeneetter innsynsrett,og
la disse få forskjelligtilgangtil informasjonenei databasen.

4.6.2 FORBYGNING

R ort or 1988

Forbygningsavdelingeni NVE-Vassdragsdirektoratethar opprettetet in-
formasjonssystemfor sin egen saksbehandling,kalt EDB-kardex.Syste-
met er svært orientertmot arkiv- og journalbehandling,og mindre mot
oversiktover hva prosjektetegentliggår ut på, hvor stort det er
osv. Det inneholderlikevelen del data av generell interesse.

Vårt EDB-registerheter FORBYGNING,men omfatter følgendeinngrepsty-
per under Forbygningsavdelingensansvarsområde:

FORBYGNING
FLOMVERK
SENKINGSANLEGG
KANALISERING
OPPRYDDINGSTILTAK

I samarbeidmed Forbygningsavdelingenhar vi satt opp en datafelt-
liste over hvilke informasjonersom blir med i registeret.Noen hentes
fra EDB-kardex,og noen framskaffesspesielt.Det er opprettetet
enkelt FICS-register,og data for noen anlegg i Vestfolder lagt inn.

Planer or 1989

Vi vil utvikle maskinelleoverføringsrutinerfra EDB-Kardextil
FORBYGNING.

Forbygningsavdelingenvil sette i gang massivregistreringmed vass-
dragsnr for de M711-kartbladvi har plottet ut. Fra vår side vil Nord-
land fylke bli prioritert,men vi planleggerogså å få dekket store
deler av landet; i første omgang østlandetog Trøndelag.

For Nordland er det aktueltå teste rutiner for digitalisering/
temakart-plottav de aktuelleanleggene.

4.6.3 TERSKEL

R ort or 1988

I samarbeidmed Natur- og landskapsavdelingenog Forbygningsavdelingen
i NVE er det laget en innholdsliste(feltliste)for et terskel-regis-
ter, og VUR har laget selve registeret.Registereter forberedtpå
kopling til INNGREP og til Konsesjonsdatabasen.Det er laget et opp-
slagsregistersom gir koder og definisjonerfor f.eks. terskel-type,
terskel-tettingetc.

VUR-handlingsplan
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Planer or 1989

Massiv-registreringav informasjonfra distriktskontorenesog "husets"
mapper skal starte. Dette skal gjøres på eget skjema og i henhold til
tilhørendekodeliste.Prosjektetavsluttesi 1989.

4.6.4 MAGASIN

Rapport1988

Innholdeti MAGASIN ble bestemt i et samarbeidmellom Konsesjonskonto-
ret (VVK)og Avd. for vasskraftundersøkelser(VU) i NVE. Resultateter
blitt at all den informasjonsom lå i INNSJØ er overført,samt at det
er satt av plass til data om reguleringenav magasinet.

Det er et registerMAGASIN som inneholderen regis-.erpostpr magasin,
og et registerDELMAGASINsom inneholderen registerpostpr regule-
ringskonsesjonfor ett magasin.Ett magasin kan være regulerti
henhold til flere konsesjoner,og da vil registeretDELMAGASINha en
post som beskriverreguleringeni hver konsesjon.

Planer1989

En del forholdknyttet til sikkerhetsspørsmålmå avklares.

I INNSJØ lå informasjonbare for reguleringsmagasiner.MAGASIN skal
inneholdealle typer magasiner (regulerings-,overførings-,inntaks-
og døgnreguleringsmagasiner).

Identifiseringog innleggingav data om de nye magasinene,vil følge
VVK's arbeid med innleggingav data om hele konsesjonen.

Nye reguleringsmagasinersom følge av nyreguleringer,vil bli lagt inn
når anleggeter satt i drift.

Når sikkerhetsspørsmåler avklartvil vi starte arbeidetmed å legge
inn data om reguleringenav magasinene.De finnespå maskinlesbare
media, men må overføresdelvis maskineltetter manuellepåførelserav
magasinnummeret.

4.6.5 KRAFTVERK

Rapport1998

Opplysningerom alle kraftverki Norge har inntil nå ligget lagret i
en databasepå Cyber kalt ELINFO.VU har ansvaretfor oppdateringav
kraftverksdelenav ELINFO.

RegisteretKRAFTVERKer et resultatav et samarbeidmellom VVK og VU
om kravsspesifikasjontil et registerpå NORD om kraftverk.Det skal
både inngå i Konsesjonsdatabasen(KDB)og i Vassdragsregisteret.Det
vil bli kopling til KDB via registreringsnummerettil konsesjonenog
til Vassdragsregisteretvia vassdragsnummerettil hovedinntakog un-
dervann.

VUR-handlingsplan



Alle data fra ELINFO er overført til registeretKRAFTVERK.Kraftverke-
ne har et ELINFO-nrsom bygger på det gamle vassdragsnummereti Vass-
dragsdirektoratet.Det er foreløpigkraftverkeneseneste identifise-
ring.

Planer 1989

Hovedinntakog undervanntil alle kraftverkskal identifiseresmed
vassdragsnummer.Vi vet ikke hvor mange vi blir ferdigemed i løpet av
1989. Det er i noen grad avhengigav rekkefølgenVVK velger for regis-
treringerav konsesjoner.

Kraftverkeneskal også knyttes til en konsesjonved hjelp av registre-
ringsnummeret.Dette -:rbeidetblir utført av VVK.

4. Infrastruktur

4.7.1 Statistikk

R ort or 1988

Registereter nå operativt,og inneholderdata fra Folke- og Boligtel-
linga 1980 og Landbrukstellinga1979.

I 1988 har vi utført kontrollav innholdeti registeret,og systema-
tisk renummereringav enhetene.Inndelingenav landet i statistikkom-
råder er fullførtpå kartfolieri målestokk1:250.000,og disse er
montert sammen med kartgrunnlagetfra M1501-serien.

Vi har videre aggregertde minste statistikkområde-enhetenetil større
nedbørfelt-enheter,men data for disse enheteneer ikke summert opp.

Planer 1989

Vi vil summere opp data også for de størsteenhetene i registeret.

I 1989 skal det holdes ny landbrukstelling.Denne tellingenvil ikke
være så omfattendei innhold somd en forrige.Vi vil imidlertidta
kontakt med StatistiskSentralbyråmed sikte på å få ut interessante
data for de samme statistikkområdene.Vi kan imidlertidikke vente å
få fram nye data i år; rett og slett fordi tellingsresultaterikke vil
foreliggei år i større skala.

VUR-handlingsplan
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5. LØPENDE VIRKSOMHET

5.1 Generelt

Dette kapitletomhandlerprosjekterog aktivitetersom foreløpigikke
er tatt inn i målstrukturenfor arbeidetmed Vassdragsregisteret.Vi
har klassifisertdette som "løpendevirksomhet".Ansvaret for fram-
drift av de enkelte prosjektene(kap 5.2-5.5)hviler på andre avdelin-
ger og kontorerenn VUR, men vi involveresenten som fagorgan,fordi
vi har synspunkterpå arbeidet,eller fordi prosjektansvarligeønsker
at resultateneskal dokumenteresi Vassdragsregisteret.

Fra vår side er slike aktiviteterregnet som "løpende
selv om de kommer inn under målstrukturenfor andre.

I kap 5.6-5.8 er det kort redegjortfor annen løpende
1988. Det er ikke utkrystallisertkonkreteplaner for
tene i 1989.

.2 Verne lan IV

virksomhet",

virksomheti
disse aktivite-

I 1988 har vi vært trukketinn i behandlingenav VerneplanIV.
Formåletmed dette har vært:

Sørge for å tildelevassdragsnrpå alle verneplan-objekter.

Inndele REGINE ytterligerefor mindre verneplan-vassdragsom ikke
tidligerehar vært registrertsom eget nedbørfelt.

Lage et database-oppleggfor å administrereverneplan-arbeidet.

Sørge for at referanserog sammendragtil verneplan-rapporterbir
lagt inn i RAPPORT og EXTRAKT.

Sørge for mest mulig automatiskutskrift av fagrapport-sammendrag
til NoU.

Arbeidet er rimeliggodt i gang, i samarbeidmed sekretariatetfor
VerneplanIV. Det vil legge beslag på en del ressurseri 1989.

Jorddatabank

Rapport 1988

Norsk instituttfor jord- og skogkartlegging(NIJOS)står i spissen
for å etablereen felles jorddatabankfor alle jorddataprodusenter.
Den skal etablerespå en IBM-maskini tillegg til at lokaliseringene
av prøvene skal registreresdigitalti et geografiskinformasjonssy-
stem.

Vassdragsregisterethar hatt to møter med NIJOS om samordningJord-
databank-Vassdragsregisteret.

Vassdragsregisteretønsker å samle all informasjonom aktiviteteri
nedbørfeltene.Referansedatatil jorddataer derfor interessant.Vi
ønsker å få aggregertedata for Jorddatabankensjordanalyse-delog re-
feransedatafor Jorddatabankensreferansepunktermed overvåkingsdata
for jord og skog til bruk i Vassdragsregisteret.

VUR-handlingsplan
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NIJOS ønsker å stedfestesine data med vassdragsnummerog presentere
kart relatert til nedbørfeltproblematikk.

I første omgang vil mulighetenefor bruk av hverandresdata bli
testet.

NIJOS har sendt en diskettmed sumdata for Jorddatabankensanalysedel
fra Østfold til NVE. Vi skal prøve automatisktilordningav vass-
dragsnummerpå disse dataene.Det er ikke utført i 1988.

Planer 1989

Data fra NIJOS skal testesmht. automatisktilordningav vassdragsnum-
mer. Et registeroppleggfor disse jordanalysenemå lages.

Referansedatafra Jorddatabankensreferansepunktermed overvåkings-
data, både for jord og skog, skal testes overført til Vassdrags-
registeretsopplegg for DATASERIEog STASJON.

NIJOS er også interesserti å knytte seg til Vassdragsregisterets
kartbase.VUR må teste utkjøringpå SOSI-format.Testprosjektetgjenn-
omføres når NIJOS har fått installertsitt nye karthåndteringsprogram,
et stykke ut i 1989.

S rreundersøkelsean ående minstevannundersøkelser

Rapport 1988

Avd. for vasskraftundersøkelserstartet i 1988 en spørreundersøkelse
til alle regulanterom hvilke minstevannspåleggsom finnes,og under-
søkelse i disse.

I det arbeidethar Vassdragsregisteretsørget for pre-utfylteskjema
av alle magasinerfra registeretINNSJØ.

Vi har også vært rådgiveri opprettelsenav en base der resultatetfra
undersøkelsener koplet med INNSJØ som et koplingsregister.

Planer 1989

Vi vil følge opp dette arbeidetog vurdere om resultatenekan knyttes
til Vassdragsregisteretsinngrepsdel.

.4 Eldre innretniner i vassdra

NVE-Vassdragsdirektoratethar engasjertseg i forvaltningenav eldre
innretningeri vassdrag,som ikke lenger er i bruk. Dette gjelder
f.eks. kraftstasjoner,dammer av forskjelligeslag, tømmerfløtnings-
innretninger,møller o.l.

Engasjementethar ført til at det er dannet en gruppe som har som ar-
beidsoppgaveå få fram en policy for forvaltningenav disse elemente-
ne. Gruppa har medlemmerogså fra Riksantikvarenog Direktoratetfor
naturforvaltning.

første omgang har en tatt sikte på å foreta en systematiskregistre-
ring av eldre vassdragsinnretninger,med sikte på at disse skal inn i
Vassdragsregisteret.

VUR-handlingsplan



Kontoret for Vassdragsregistereter trukketinn i arbeideti den
senere tid. Vi vil vurdere konkreteregistreringsoppleggog sørge for
at data blir tatt vare på. Vi finnerdet også naturlig at vi i denne
sammehengvurderersamarbeidsformermot SEFRAK-registeret.

Kursvirksomhet

Det er holdt 4 eksternekurs i bruk av Vassdragsregisteret:

19.05: NVE-Narvik,10 deltakere
02.06: NVE-Førde, 10 deltakere
05.07: FM i V-A, 12 deltakere
12.12: NIVA, 6 deltakere

Kursvirksomhetenvil fortsettei 1989.

.6 Foredra o utstilliner

Av større, offentligeforedragog utstillingervi har hatt om Vass-
dragsregisteret,skal spesieltnevnes:

Foredras01.03.88.Astrid Voksø, Hotel Caledonien,Kristiansand.
Konferanse:Teknisk medlemsmøtei VassdragsregulantenesForening.

Foredra o mini-utstillin. 18.-20.04.88.Jan Fredrik Holmqvist,
København.Møte om Vattenarkivsystemeri Norden.

Foredra o demonstras'on,25.04.88,Svein Homstvedt,NHL, Trondheim,
Møte om Vassdragsregisteret.

Foredra o utstillin : 01.-03.08.88.Jan Fredrik Holmqvist,Rovanie-
mi, Finland.Nordisk HydrologiskKonferanse.

Foredra o utstillin , 19.09.88,Svein Homstvedt/AstridVoksø. Møte i
Norsk Vannforening,NVE. 6.etg.

Utstilling,06.-08.12.88,Astrid Voksø, KarolineKonferansesenter,
Kristiansund.
Konferanse:Opprustingog utvidelseav vannkraftverk.

Vi vil forsøkeå ytterligerestyrkedenne delen av informasjonsvirk-
somheteni 1989.

Annen saksbehandlin

Av innkomnehøringssakertil eller i NVE-Vassdragsdirektoratetsom har
vært overlattVUR i 1988 skal her nevnes:

Innstillingfra arkivkomiten i NVE. Uttalelseom geografiskiden-
tifikasjonssystem og valgav programsystem.

Informasjons-og dokumentbehandlingi NVE. Lagrings-og distribu-
sjonsrutiner,tekniskoppsett,referansesystemog biblioteksystem.
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Innstillingom StatensKartverk:Oppgaver,organisasjonog finan-
siering.

SFT: Utkast til håndboka "Vannkvalitetskriterierfor ferskvann".

DN: Rapport om samordningav miljødataregistre.

Miljøverndepartementet/StatensKartverk:Standardiseringav in-
formasjoni miljødataregistre.
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Vedlegg 1

ARBEIDSMÅL FOR BUDSJETTÅRET 1989




1
EFFEKT

D1.1 10

D1.2 10

D1.3 5

D1.4 10

D1.7 5

50(3) 500 t

20(3) 400 t

50 500 t

10(3) 300 t

2 3 4 ANSVARL.
KOSTNAD TID REALI.

445(3) 2100 t 10 SHO

	

10 SHO

	

5 SHO

	

7 SHO

	

5 SHO



HANDLINGSPLANFOR ÅRET 1 8

AVDELING VU

Arbeidsmål/aktivitet 1.kvart. 2.kvart. 3.kvart. 4.kvart. 1.halvår 2.halvår

D1.1 Kartdokumentasjon

D1.1.1 Bearbeidedigitalekart

Nord-Trøndelag

Sogn og Fjordane

Vest-Agder

Drammensvassdraget

Sør-Troms

Søndre Nordland

Vest-Finnmark

Glomma

Rogaland

Tana

Møre og Romsdal

Hordaland

Nord-Troms

øst-Finnmark

Handlinsplan



HANDLINGSPLANFORÅRET1989
AVDEL1NG VU

Arbeidsmål/aktivitet

D1.1.2 Publiserekartbok

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

1.kvart. 2.kvart. 3.kvart. 4.kvart. 1.halvår 2.halvår

Handlinsplan

.2.



HANDLINGSPLANFORÅRET1989
AVDELING VU

Arbeidsmål/aktivitet

D1.2 ReferansearkivRAPPORT

NVE's utgivelser

NIVA's utgivelser

Fylkesmanneni Aust-Agder

Fylkesmanneni Vest-Agder

Fylkesmanneni Nordland

Fylkesmanneni Oslo/Akershus

Fylkesmanneni Telemark

DN

SFT

SIFF

1.kvart. 2.kvart. 3.kvart. 4.kvart. 1.halvår 2.halvår

VUR-handling
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HANDLINGSPLANFOR ARET 1 8

AVDELING VU 


Arbeidsmål/aktivitet 1.kvart, 2.kvart. 3.kvart. 4.kvart. 1.halvår 2.halvår

D1.3 Referansearkivdataserier

VH stasjonsarkivog dataserier

NIVA stasjonerog dataserier

Fylkesmanneni Aust-Agder

Fylkesmanneni Vest-Agder

Fylkesmanneni Telemark

Fylkesmanneni Nordland

Fylkesmanneni Oslo/Akershus

VUR-handling



HANDLINGSPLANFOR ARET 1 8

AVDELING VU 


Arbeidsmål/aktivitet 1.kvart. 2.kvart. 3.kvart. 4.kvart. 1.halvår 2.halvår

D1.4 Tekniskeinngrepi ett system

Kraftverk

Overføringer

Magasiner

Dammer

Terskler

Forbygnirger

Vannforsyningsanlegg

Aquakulturanlegg,Nordland

Grusuttak,Nordland

VUR-handling



HANDLINGSPLANFOR ÅRET I 8

AVDELINGVU

Arbeidsmål/aktivitet

D1.7 Hydrologiskeobjekter

D1.7.1 INNSJØ,utr. nye data som skal inn

D1.7.2 INNSJØ,klargjøreregisteret

D1.7.3 INNSJØ,kartleggedataprodusenter

og tilgang

D1.7.4 INNSJØ,legge inn data

D1.7.5BRE, utvidebasseng-registeret

D1.7.6 BRE, legge inn data for Nord-Norge

D1.7.7 FOSS, opprettelandsomf.register

1.kvart. 2.kvart. 3.kvart. 4.kvart. 1.halvår 2.halvår

Handlinsplan


