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SAMMENDRAG
Arbeidet med Vassdragsregisteret har i 1989 vært utført av 4 saksbehandlere
tilknyttet Avdeling for vasskraftundersøkelser, og en førstekontorfullmektig
i halv stilling, utlånt fra Vassdragsdirektoratets administrasjon.
1989 har vært et meget godt arbeidsår for Vassdragsregisteret. Hovedtyngden
har vært konsentrert om å opprette digitale kart-databaser for Norge. østlandet til Lindesnes, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og deler av Troms
. er fullført. Arbeidet med Vassdragsregisterets kartbok er kommet rimelig
langt.
REGINE's nedbørfelt er dokumentert fra flere forskjellige søkevinkler i
Publikasjon V22 "Nedbørfelt i Vassdragsregisteret". Det har vært testet ut
flere nye registersystemer som etter hvert skal knyttes til databasen.
ABSTRACT
Work on the Norwegian Watercourse Archives (Vassdragsregister) has in 1989
been carried out by four officers of the Water Resources Department and by
a part-time administrative assistant on loan from the Water Resources Directorate's administration.
1989 has been a very productive year for the Vassdragsregister. Efforts have
been particularly applied to the establishment of digital map databases for
Norway. These are at present approaching completion. Work on the Vassdragsregister's book of maps has progressed reasonably well.
The drainage basins in the core register REGINE have been documented in publication no V22 "Drainage Basins in the Vassdragsregister". Several new register systems have been tested out and these will gradually be linked to the
database.
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1.

SAMMENDRAG

VUR (Kontoret for Vassdragsregisteret) har i hele 1989 bestått av følgende medarbeidere:
Svein Homstvedt, overing, fast
Astrid Voksø, overing, oppdragsfinansiert
Jan Fredrik Holmqvist, avd. ing, tidsbegrenset
Harald HøifØdt, avd. ing, fast
I tillegg har kontoret disponert førstekontorfullmektig Inaer Marie
Brevik som arbeider i halv stilling i Vassdragsdirektoratets administrasjon.
1989 er det første året da VUR har gjennomført systematisk både timeregistrering og budsjett og regnskap etter normen for målstyring og
virksomhetsplanlegging. Nedenfor er stilt opp budsjett og regnskap
både for timer og kroner.
Inger Marie Brevik er holdt utenom timeregistreringsystemet, fordi hun
formelt hører inn under Vassdragsdirektoratets administrasjon. Hun har
imidlertid arbeidet hele året for VUR. Ellers er lønn og kontorhold
også holdt utenom regnskapet, med unntak av Astrid Voksø, som har oppdragsfinansiert stilling.

INNTEKTER

PR 01. 01.89
Overført fra 1988
Grunnbevilgning fra MO
Abonnenter, engangsavgift
Løssalg + abonnem., årlig avg.
Konsesjonsavgiftsfondet
NVE, til dekning av utgifter
Annet
SUM

-

PR 01.09.89

REGNSKAP 1989

200.000,100.000,100.000,650.000,30.000,-

141. 000,200.000,50.000,175.000,650.000,80.000,235.000,-

141. 242,23
200.000,38.000,106.058,650.000,75.000,195.674,-

1. 080. 000,-

1. 531. 000, -

1. 405.974,23

-
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UTGIFTER

TIÆR

ICR(HR

BmSJ.

REGNsK. BmSJETT

Sum mål strukturen
Sum løpende virksomh.
Lønn oppdr.fin.still.
Overføres 1990

3.800
3.100

2.517
4.210

s..... TOTALE

6.900

6.7'lJ

2.100

1.344

01.01.89

REvIDERT

01.10.89

REGNSKAP

TOTALT

UTGIFTER

-

575.000
200.000 ·
305.000

-

-

l. æo. 000

675.000
425.000
305.000
126.000

738.484,10
391.856,70
318.148,+42.514,57

1.531.000

1.405.974,23

MÅLSTRI.ImJREN
l.

Kart

1.1
1.2
1.3

Kartbok 1:500 . 000
leid ekstrahjelp
Programvare m. m.

2.
3.
4.
5.

Ref.arkiv RAPPORT
Ref.arkiv DATASERlE
Tekniske inngrep
Hydrologiske objekt

s.....

460.000

565.000

646.622,50

350 . 000
60 . 000
50 . 000

420 . 000
110 . 000
35 . 000

495 . 000, 122 . 426,50
28 . 800, -

50.000, -'

500
400
500
300

186
681
251
55

50.000
20.000
50.000
10.000

50.000
10.000
50.000

3.800

'2.517

575.000

675.000

825
725
150
200
400
450

608
1.098
160
230
879
580

350

237

-

-

42.257,60

738.484,10

løpEN)E VIRKSCMiET
l.

2.
3.
4.
5.
13 .
14.

Møter m.m.
Info, salg, kurs
Egen opp lær. kurs
Div.kortv. oppdrag
Fravær, lunsj
Vedl.hold registre
Vedl.hold baser og
kart

14 . l Faste serviceavt.
14 . 2 Reparasjon m.m .
14 . 3 Nytt utstyr , rekv .

15.

Annet

s.....
løNN OPPDR.FIN.STILL.

-

-

-

54.671,30
7.495,119.468,30

62.000
10.000
150.000

20.000

10.000

100.000

203.000

210.222,20

61 . 400
16 . 600
125.000

56 . 361 , 60
35.472 , 50
118.388,-

-

-

-

418

3.100

-

-

60.000
20.000

-

-

4.210

200.000

425.000

391.856,70

-

305.000

305.000

318.148, -
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Som oppsummering kan vi si:
•

1989 har vært et meget godt arbeidsår for VOR. Aktiviteten har vært høy; noe som bl.a. vises ved at budsjettet i
sum er svulmet atskillig i løpet av året.

•

Inntektssituasjonen har vært god. I tillegg til rene løssalgsinntekter er det kommet inn prosjektmidler til prosjekt eldre vassdragsinnretninger, ferdigstilling av
kartbase for 002.Z Glommavassdraget m.v. Av såkalt
"andre" inntektsposter utgjør også andre VU-inntekter og
tilbakebetaling fra NIVA og Norsk Data en forholdsvis
stor del.

•

Etter 3. kvartal ble det satt opp revidert budsjett, som
var litt for optimistisk. Avviket i forhold til regnskapet skyldes bl.a. at prosjektmidler fra Riksantikvaren
ennå ikke er kommet inn. Disse er imidlertid ventet i
1990.

•

En forsinket innbetaling i størrelsesorden kr 50.000 gjør
at budsjettet er gjort opp med underskudd som overføres
1990.

•

Det er investert i mer utstyr enn opprinnelig forutsatt.
Under løpende virksomhet, post 14.3 er kjøpt inn ny,
kraftig PC og ND kompakt for kartbehandling.

•

Hovedtyngden av virksomheten i 1989 har vært å opprette
digitale kartdatabaser for Norge. vi hadde ved inngangen
til 1989 et ambisiøst mål å ferdigstille hele Norge.
Dette nådde vi ikke, men vi har i løpet av året dekket
Østlandet til Lindesnes, Møre og Romsdal, Trøndelag,
Nordland og deler av Troms. på grunn av at løpende virksomhet tok mer tid enn forutsatt, fikk vi ikke nyttet så
mye egeninnsats i kartarbeidet som budsjettert i timebudsjettet. Dette er til en viss grad kompensert for med å
leie inn mer arbeidskraft enn budsjettert. Det totale timeanslaget for å ferdigstille Norge (egeninnsats + leid
hjelp) var imidlertid satt for lavt.

•

Arbeidet med Vassdragsregisterets kartbok (i målestokk
1:500.000) er kommet rimelig langt. Det er gått med mer
midler enn budsjettert i 1989, men totalrammen for hele
produksjonen er høyere enn kostnadene hittil, og vil
derfor gi tilsvarende innsparing i 1990.

•

Det ble i 1989 satt i gang et (ikke budsjettert) forsøksprosjekt med registrering av eldre vassdragsinnretninger
i 001.Z Haldenvassdraget og et par mindre vassdrag i
Nordland. Bakgrunnen for forsøket var problematikken
omkring hvilken skjebne slike innretninger skal ha i
framtida. Prosjektet er metodisk interessant med integrert behandling av registerinformasjon og lysbilder. Det
avsluttes første halvår 1990. Revidert totalramme for
hele prosjektet er kr 200.000, fordelt over 2 år. Virksomheten her er ført for 1989 på løpende virksomhet, post
4. Ved en eventuell videreføring av prosjektet vil det
bli ført under arbeid med tekniske inngrep.
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•

Løpende virksomhet og kartarbeidet har skjøvet noe av kapasiteten med tekniske inngrep og referansearkiv for
RAPPORT til side. Igangværende prosjekter har imidlertid
gått sin gang, og budsjettet har holdt. Derimot er det
gått med mer arbeidstid enn budsjettert til avslutning av
arbeidet med førsteutgaven av referansearkiv for dataserier og målestasjoner.

•

VUR er med i ledelsen av MI SAM-arbeidet (SAMordning av
MIljødata i Norge). Dette og andre "tilfeldige" oppgaver
har i løpet av året ført til oppretting av posten 15 "Annet", med høyt, men ikke budsjettert timetall. MISAMprosjektet er imidlertid viktig og må prioriteres. Det
sannsynligvis viktigste enkeltprosjektet innenfor MISAMarbeidet er oppretting aven sentral referansetjeneste
for alle typer miljødata. NVE kan få hovedansvar for informasjon knyttet til vann, og dette ligger an til å bli
et satsingsområde for NVE. på sikt vil dette kreve større
tilførsler av ressurser enn hittil.

•

Vi har ikke kalkulert inn sykdom, barselspermisjon m.m. i
timer i budsjettet for fravær. I 1989 har vi vært rammet
mer enn "gjennomsnittsåret" for dette.

•

Totalbudsjettet for arbeidstiden er satt 100 timer for
høyt i for-hold til normalarbeidsdagen. I tillegg er det
ikke kalkulert inn at en medarbeider har gått på 90% arbeidstid hele året. I forhold til hva budsjettet burde
vært er faktisk medgått arbeidstid 100 timer for høyt.
Dette dekker omtrent overtiden for VUR.

2.

DE ENKELTE PROSJEKTENE

2.1

MALSTRUKTUREN

2.1.0

GENERELT

Det har vært arbeidet noe mindre med aktiviteter under målstrukturen enn ønsket. Dette har ført til forsinkelser, men
sett under ett er vi godt i gang med de forskjellige prosjektene innenfor målstruktur-kapitlet.

2.1.1

KART

Målsettingen ved årets begynnelse var å få klargjort REGINE's digitale kartbase. Dette maktet vi ikke, kartskissen på
neste side viser status ved årets utgang.
vi hadde på forhånd, på grunnlag av tidsstudier på små kartbaser, utarbeidet framdriftsplan og timebudsjett for hver
kartbase. Når denne ikke holdt stikk, skyldes det følgende
faktorer:
•

Feil i programvaren førte til store forsinkelser våren
19a9. Disse feilene ble rettet opp midt i 2. kvartal.

•

Planen var basert på den forutsetning at noen kontinuerlig jobbet med digitalisering. Dette var i praksis vanskelig å organisere.
n-sho-sel vang; v
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•

Maskin- og terminalkapasiteten var for dårlig 1. halvår.
Dette rettet seg med innkjøp av ny (brukt) ND-Compact og
Tektronix terminal.

Forsinkelsene er til dels kompensert ved å leie inn mer arbeidskraft enn forutsatt. Lars Stalsberg har vært timeengasjert med klargjøring av kartbaser hele 1989; noe mer enn
forventet. på forsommeren 1989 ble Christian Kierulf engasjert med oppgave å rette og digitalisere kart. Han sluttet
i oktober.
Høsten 1989 har det vært meget god framdrift med klargjøringsarbeidet, slik at året sett under ett må karakteriseres
som tilfredsstillende.
Arbeidet med Vassdragsregisterets kartbok har også gått tilfredsstillende, og samarbeidsforholdet til reproinstansen
Telemarkforskning har vært meget godt. Ved årsskiftet var
omtrent halvparten (av 61) kart ferdig trykket, og flere var
under produksjon. Beløpet som er utbetalt til reproinstansen
(495.000) er høyere enn budsjettert for 1989. Totalbudsjettet for hele produksjonen over 2 år er imidlertid på kr
518.000. Det blir noe tillegg på grunn av tilleggskrav, men
alt i alt er det meste av produksjonen nå finansiert over
-89-budsjettet.
vi har hatt noe konsulentbistand til programvaren i forbindelse med førstehjelp og nødvendige tilleggsfunksjoner,
men mindre en ventet. Programvaren fungerer nå rimelig tilfredsstillende ut fra sine forutsetninger.

2.1.2

REFERANSEARKIV RAPPORT

Aktiviteten har ikke vært så stor som ønskelig. vi er imidlertid i ferd med å sluttføre innlegging av NVE's referanser. Videre har vi fått til et godt og ryddig samarbeid med
NIVA om innleggingsrutiner for deres referanser.
I 1989 er det også fullført en større massivregistrering av
referanser i regi av Fylkesmannen i Aust-Agder. Ajourholdsrutiner er imidlertid ikke formalisert.
ut over dette har Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nordland og Norsk hydroteknisk laboratorium startet
innlegging av referanser i 1989.

2.1.3

REFERANSEARKIV DATASERlE

vinteren 1989 ble MVU-rapport nr A16 "Vassdragsregisterets
arkiv for dataserie-referanser og målestasjoner. Krav til
systemet og utvikling aven testversjon" sluttført. Prosjektleder for arbeidet var Hans Munthe-Kaas fra NIVA med
VUR som faglig ansvarlig. VUR har også laget pilotverjonen
av systemet.
Prosjektrapporten skulle egentlig vært avsluttet høsten
1988, og noe av overforbruket av tid skyldes forsinkelsen
fra 1988. Pilotversjonen av systemet har imidlertid tatt noe
lenger tid enn forutsatt.
n-sho - selvangiv
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på slutten av 1989 ble det satt i gang arbeid med å laste
inn Hydrologisk avdelings stasjonsbiliotek inn i systemet. I
tillegg ble det besluttet å kjøpe inn programmet SUPERMAP
fra Norsk Regnesentral for å tegne ut fra basen.

2.1.4

TEKNISKE INNGREP

Kraftverksregisteret er opprettet og oppdatert. Kraftverkene
er imidlertid ikke skikkelig stedfestet, verken med UTMkoordinater eler vassdragsnummer.
Magasinregisteret er klargjort og kvalitetssjekket.
Forbygningsregisteret og Terskelregisteret er også klare,
men fortsatt tomt for data. Forsinkelsene skyldes kapasitetsproblemer både i VUR og i fagavdelingene.
2. halvår 1989 ble det satt i gang et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland om å opprette og legge inn data i flere
inngrepsregistre. Dette har ført til oppretting av registrene INNGREP, VANNKILDE, VANNVERK, FISKEOPPDRETT, FISKETRAPP,
UTSLIPP og AVLØPSRENSING. VUR har stått for databasebygging
på PC, mens Fylkesmannen har lagt inn data i de 4 førse registrene. Registeret over fisketrapper forsøkes oppdatert
fra DN, mens de to side har data fra en undersøkelse statis- ·
tisk Sentralbyrå har utført.
Generelt har VUR dessverre ikke hatt kapasitet til å arbeide
så mye med tekniske inngrep som forutsatt. Likevel er vi
kommet et godt stykke inn i prosessen.

2.1.5

HYDROLOGISKE OBJEKTER

Bre-basen er sluttført i sin nåværende, landsdekkende versjon, og INNSJØ er omstrukturert noe. FOSS er opprettet og
landsdekkende for store fossefall. Tilleggsinfo er imidlertid ikke lagt inn.
INNSJØ skulle i 1989 vært supplert med flere enheter og
flere datafelt. Dette er bare i liten grad skjedd, og
skyldes kapasitetsproblemene i VUR.

2.2
2.2.0

LØPENDE VIRKSOMHET
GENERELT

I praksis viser det seg at løpende virksomhet har prioritet
framfor målstruktur, rett og slett fordi oppdrag må utføres.
Noen av aktivitetene under løpende virksomhet har typisk
prosjektkarakter, og hører som sådan hjemme under det som
kalles mål.

n- sho-selvangiv

8

2.2.1

MØTER M.M.

Til aktiviteten hører avdelingsmøter, kontorrnøter, seminarer
og også en del faglig pregede møter som ikke har karakter av
prosjektmøter.

2.2.2

INFORMASJON, SALG, KURS

Dette er den største enkeltposten i timeregnskapet, og viser
at utadrettet aktivitet legger beslag på ca % årsverk.
Vassdragsregisterets brukerforum 1989 ble avviklet på Hadeland Turisthotell 02.-02.02.89 med i alt 47 deltakere.
Foruten fordrag og diskusjon, var seminaret lagt opp som en
"workshop" i hvordan man kunne nytte Vassdragsregisteret i
kombinasjon med egne dataregistre.
publikasjon V22 "Nedbørfelt i Vassdragsregisteret" dokumenterer alle nedbørfeltene i REGlNE (ca 3.800 i alt) og var
den første, landsdekkende skriftlige framstilling fra Vassdragsregisteret. Publikasjonen har gjort REGlNE mye mer tilgjengelig, særlig for ikke-EDB-kyndige personer. Arbeidet
med å sette den opp la beslag på mye ressurser til kontroll,
korrektur og manuell oppretting.
Det er bare gjennomført ett brukerkurs i 1989; et oppfriskingskurs over 3 timer for Forbygningsavdelingen. Erfaringen er at også oppfriskingskurs trenger mer tid for å bli
gjennomført skikkelig.
Ellers har det vært et utall informasjonsmøter, foredrag
m.m. i 1989. Telefonbesvarelser, spesialutlisting, kartplott
m.v. har tatt atskillig tid.

2.2.3

EGEN OPPLÆRING, KURS

Det har vært lite aktivitet her i 1989. vi har deltatt på
kurs i FlCS-programmering (arrangert av Kvam Data) og GlSkurs (arrangert av NTH). l tillegg har vi deltatt på internt
kurs i bruk av PC.

2.2.4

DIVERSE KORTVARIGE OPPDRAG

VUR ble i 1989 pålagt ansvaret med å lede utvalget som vurderer eldre vassdragsinnretningers framtidige skjebne. utvalgsarbeidet har medført et forsøksprosjekt med systematisk
registrering og fotografering av slike vassdragsinnretninger. Lars Tore Martinsen ble timeengasjert for registreringsoppgaven. Prosjektet var ikke budsjettert ved starten
av året.
Lysbildene fra inventeringen er lagt inn på videoplate, og
det er laget koplingsfunksjoner som gjør at framvisning av
lysbilder kan styres interaktivt fra PC, enten ved eget
program eller fra FleS. Norsk Regnesentral har stått for den
tekniske tilpasningen.
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Feltinventeringen og det meste av programmeringen ble utført
i 1989. prosjektet er meget løfterikt når det gjelder informasjonsbehandling av bildemateriale.
Det har for øvrig vært utført arbeid for Verneplan IV og med
NVE's adressregister under denne aktiviteten.

2.2.5

FRAVÆR, LUNSJ

Her har vi
g.a ngspunkt
sjon m.v.,
månedsverk

2.2.13

feilberegnet. Budsjettet (400 timer) tar utbare i lunsjpauser, ikke i sykdom, omsorgspermisom vi har vært rammet rimelig hardt av i 1989: 3
er gått tapt. Dette er ekstraordinært.

VEDLIKEHOLD AV REGISTRE

Ca 1.000 nye enheter er lagt inn i REGINE i 1989. I tillegg
er det rettet en del feil (særlig navnsetting) i forbindelse
med utarbeiding av publikasjon V22.

2.2.14

VEDLIKEHOLD AV BASER OG KART

våren 1989 ble det utarbeidet PC-versjon av Vassdragsregisteret, og en ny, stor 386-PC ble innkjøpt. Sommeren
1989 kjøpte vi en ND-Compact i innbytte mot den gamle NDsatelitten.
Databaseløsningen er i løpet av 1989 konvertert til FICS-6C
og utvidet med nye registre. på grunn av kapasitetsproblemer
i FICS måtte Vassdragsregisterets databaseløsning deles i 2:
En del for bare lesetilgang og en del der brukerne selv kan
legge inn sine egne data.
Den nye databaseløsningen ble i 1989 distribuert til samtlige Fylkesmannsembeter og til NIVA.
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