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Vassdragsregisterets Brukerforum, det 4. i rekken og hittil det største med
over 50 deltakere, var samlet på Fagerborg Hotel 6. og 7. november 1990.
Formålet med seminaret var å informere brukere og samarbeidspartnere om
utviklingen av Vassdragsregisteret, og diskutere videre strategi for et
nasjonalt informasjonssystem for vassdrag i forhold til brukernes
ønsker og den virksomhet som forøvrig er i gang for å koordinere
miljødata-innsamling og -bruk.
6. november
Første sesjon ble brukt til å orientere om Vassdragsregisterets plass i
den nye organisasjonen NVE, og status og planer for det videre arbeidet
med Vassdragsregisteret.
NVE er omorganisert og slanket, og registerarbeidet er overført til
Hydrologisk avdeling, Seksjon for miljøhydrologi. I første omgang får
denne omorganiseringen ingen konsekvenser for Vassdragsregisterets
virksomhetsplaner, men det kan bli aktuelt med omprioriteringer fra
avdelingens side når den nye organisasjonen har "satt seg".
Den viktigste milepælen for Vassdragsregisteret den siste tida (og
kanskje for bestandig) var at Vassdragsregisterets digitale kartbase ble
ferdigstilt i juni 1990. Dette gir store, nye muligheter for bruken av
Vassdragsregisteret, også for ukyndige i inndelingssystemets mange
finesser.
Framover vil Vassdragsregisterets personell konsentrere innsatsen om
bruken av systemet, og å legge inn nye data om tekniske inngrep,
referanser, faktadata m.v. inn i systemet. I den sammenheng vil man gå
over fra en fase hvor hovedinnsatsen har vært å legge inn egne data i
registeret, til å organisere dataflyt fra andre dataprodusenter internt
i NVE og eksternt i andre institusjoner.

Vassdragsregisterets personell har deltatt i et utvalg som har vurdert
hva som skal skje med de mange, eldre vassdragsinnretningene som etter
hvert har gått ut av bruk. I den forbindelse har Vassdragsregisteret
stått for et forsøksprosjekt med registrering av vassdragsinnretninger i
001.Z Haldenvassdraget, 313.Z Mangenvassdraget og et par mindre vassdrag
i Nordland. Over 300 innretninger er registrert og behørig fotografert.
Ved årets brukerforum var det satt av 5 timer til å befare noen av de
registrerte innretningene. Turen gikk først til Soots kanalanlegg mellom
Skjervangen og Setten. Lunsjen ble inntatt i det fri ved sluseanlegget i
strålende høstvær. Dette sluseanlegget for tømmer ble nedlagt i 1932
etter nesten 100 års drift. Det ble seinere restaurert, men uklare
ansvarsforhold for vedlikehold og tilsyn førte til at det meste ble

revet ned av flommen i 1977. Sluseanlegget er derfor i 1990 i sterkt
framskredet forfall, med unntak av øverste sluse, som som er restaurert.
Denne slusen har en dobbelt funksjon, da den i tillegg til å være et
kulturminne også opprettholder vannspeilet for sjøen Mortsjølungen.
I 1990 er det utarbeidet en rammeplan for restaurering av Soot's kanal.
Ferden gikk videre til Hallangen tømmerrenne fra 1935. Renna er i stålkobber-legering over impregnert reisverk. Den er fortsatt helt intakt 15
år etter nedlegging av fløtningsvirksomheten, men reisverket er i
begynnende forfall nederst i renna. Det eksisterer ingen planer for
vedlikehold.
Det ble også korte stopp ved Bønsdammen med Bønsrenna ved utløpet av
sjøen Mjermen, Soprum bru med rester etter Verket småkraftverk, og
Lundsdammen med Lundsfoss kraftstasjon.
Om ettermiddagen og kvelden ble databaseopplegget for disse
innretningene vist. Et viktig element i systemløsningen er behandlingen
av foto. Lysbilder er lagt inn på videoplate og kan vises på skjerm, og
det hele styres fra en PC med spesialtilpasset FICS-progam.

Ettermiddagen ble også brukt til å rapportere fra Vassdragsregisterets
kartbase. Den digitale kartbasen over nedbørfelt har et stort
bruksområde. Foruten å gi mulighet for fleksibel presentasjon på kart,
kan basen også brukes som analysegrunnlag mot annen digital informasjon,
og til automatisk stedfesting av objekter med vassdragsnummer.
Arealoppgaver for hele REGINE's hierarki er utledet av kartbasen.
Kvaliteten på de digitale dataene er meget bra, og gir pålitelige data.
Kart er også viktig instrument til å holde oversikt over tekniske
inngrep, og Vassdragsregisteret vil jobbe for å få kartografisk utgang
for alle sine data. Flere forsøk er gjort. Både oversiktskart og plott
mot M711-grunnlaget er også viktige deler av et forsøksprosjekt med
registrering av tekniske inngrep, utført av Fylkesmannen i Nordland i
samarbeid med NVE. En systematisk inngrepsoversikt på landsbasis vil
være et nødvendig hjelpemiddel for vassdragsforvaltningen framover, men
det reiser også flere prinsipielle spørsmål av organisatorisk og
finansiell art.
7. november
Dagen var satt av til foredrag og diskusjoner omkring erfaringer med
Vassragsregisteret, ønsker for et informasjonssystem for vassdrag, og
MD's strategi for koordinering av miljødata-håndtering.
Brukerne poengterte spesielt at Vassdragsregisterets inndelingssystem
var det viktigste elementet i Vassdragsregisteret, og at kartfestingen
av denne gav flere muligheter for aktiv bruk. Inndelingsystemet må
utbygges videre og gjøres enklere, og det må ta utgangspunkt i flere
brukerinteresser enn kraftutbygging. Det er vesentlig for
Vassdragsregisterets videre skjebne at både inndelingssystemet og
databaseløsningen blir tilpasset regionale ønsker for bruken.
Ønskene for et et generelt vassdragsinformasjonssystem er mangfoldige,
og spenner fra rent oversiktssystem til kartfesting og
analysemuligheter, og videre til detaljert informasjon om bruksformer i

3
nedbørfeltet og dataserier for spesielle overvåkingsoppgaver. Av de som
hadde ordet ble særlig forurensingsspørsmålene framhevet som
påtrengende, og me~ et særlig stort informasjonsbehov for forvaltningen.
Nasjonalt og internasjonalt er miljøvernspørsmålene satt på
dagsordenen, og i den sammenheng etterlyses sikre og relevante
miljødata. Dagens situasjon er imidlertid karakterisert aven flom av
dataprodusenter, men dem i mellom er det svært uklare ansvarsforhold og
dårlig koordinering. Miljøverndepartementet vil derfor nå engasjere seg
mer enn tidligere i sentral styring og standardisering av datafangst og
datahåndtering.
Den påfølgende diskusjonen spente over hele seminarets innhold.
Deltakerne var gjennomgående positive til Miljøverndepartementets
planer om sentral koordinering, men diskusjonen viste også at at flere
institusjoner kunne føle seg overkjørt i prosessen.
I forhold til Vassdragsregisteret viste flere av deltakerne vilje til å
ta dette aktivt i bruk, og selv bidra med informasjoner til de
forskjellige registrene i databasen. Det ble imidlertid uttrykt frykt
for at NVE ville sette inngangsbilletten på systemet for høyt.
Diskusjonen viste at deltakerne særlig var opptatt av at NVE
vedlikeholdt inndelingsystemet og det digitale kartverket over
nedbørfelt. Dette har potensiale til å kunne ligge i bunnen av ethvert
informasjonssystem om naturmiljøet.
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Svein
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NIJOS
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Miljøverndepartementet
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Tvede
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Vidar
Helga
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Fetsund Lensemuseum
Norges vassdrags- og energiverk
Norges vassdrags- og energiverk
Norges vassdrags- og energiverk
Norges geologiske undersøkelser
Norsk hydroteknisk laboratorium
Norges vassdrags- og energiverk
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Norges vassdrags- og energiverk
Fylkesmannen i Østfold

NVE-HM
NIVA
NVE-HM
NVE-HM

Handlingsplan Glommavassdraget
Norges vassdrags- og energiverk
Norsk institutt for vannforskning
Norges vassdrags- og energiverk
Norges vassdrags- og energiverk

OVA
NVE-VV

Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Oslo vann- og avløsverk
Norges vassdrags- og energiverk

MO
ANØ
NIVA
SSB
HHVB

Avløpssambandet Nordre øyeren
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Norsk institutt for vannforskning
Statistisk sentralbyrå
Halden hovedvassdrags brukseierfor.

NVE-HH
OEO
GLB
NVE-HM

Fylkesmannen i Nordland
Norges vassdrags~ og energiverk
Olje- og energidepartementet
Glommens og Laagens brukseierfor.
Norges vassdrags- og energiverk
(forts. neste side)
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Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Østfold
Norges vassdrags- og energiverk
Oslo vann- og avløpsverk
Riksantikvaren

NVE-VN

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Glomdalsmuseet
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Oppland
Norges vassdrags- og energiverk

NVE-HM
OVA

ON

Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Vest-Agder
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Tirsdag 6. november
Sesjon l:

Status og planer for Vassdragsregisteret. kl. 1030-1130

Møteleder: Øystein Nesje, Miljøverndepartementet
Referent: Astrid Voksø, NVE
1000:
1030:
1040:
1050:
1110:

Registrering, kaffe
Åpning. Per Einar Faugli, NVE
NVE's omorganisering. Konsekvenser for Vassdragsregisteret. Arve Tvede, N
Vassdragsregisteret. Melding om virksomheten. Planer. Svein Homstvedt, NV
Kort gjennomgang av befaringsopplegget. Svein Homstvedt, NVE

Sesjon 2:

Befaring av vassdragsinnretninger. øvre deler av Haldenvassdraget

1130:
1300:
1700:

Befaring starter
Lunsj i det fri!
Tilbake til hotellet

1715:

Kaffe og kaker

Sesjon 3: Databaser med bilder. Digitale kart. kl. 1730-2010
Møteleder: Per Einar Faugli, NVE
Referent: Harald Høifødt, NVE
1745:

Database for eldre vassdragsinngrep. PC-styrt lysbilderegister.
Svein Homstvedt, NVE

1815:

Diskusjon

1845:

Pause, utstillingsvandring

1900:
1925:
1940:

Om digitale kart over nedbørfelt og vassdragselementer. Astrid Voksø, NVE
Database for vassdragsinngrep. Steinar Pettersen,
Fylkesmannen i Nordland.
Diskusjon

2030:

Middag

1

Onsdag 7. november
Sesjon 4: Brukererfaringer og brukerbehov
Møteleder: leif Nilsen, Fylkesmannen i Oslo/Akershus
Referent: Jan Fr. Holmqvist, NVE
0830:

Brukererfaringer med Vassdragsregisteret
• Nils Yndesdal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
• Jan Habberstad, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
• Vidar Raubakken, NVE - Hydrologisk avdeling

0915:

Behov for et vassdrags-informasjonssystem
• Ved vannbruksplanlegging. Ivar Helleberg, Handlingsplan Glomma
• I en MIK-kommune. Johan Chr. Mørkved, Steinkjer kommune
• Ved resultatkontroll av miljøtiltak. Gro Hege Ludvigsen, SFT
• I landbrukssektoren. Svein Moldestad, NIJOS

1015:

Kaffe

1030:
1045:

Strategisk plan for miljøinformasjon. Øystein Nesje, Miljøverndepartement
Organisering av EDB-bruk og databaser i miljøforvaltningen.
Gjermund Lanestedt, Miljøverndepartementet

1100:

Diskusjon

1230:

Avslutning. Arve Tvede, NVE

1300:

Lunch (for de som skal ha det).
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ÅPNING

v/Per Einar Faugli

Herved ønskes velkommen til det 4. Brukerforum i Vassdragsregisteret.
Siden sist er NVE blitt omorganisert. Arve Tvede vil senere
redegjøre for hvilke konsekvenser dette har hatt for Vassdragsregisteret. Da mange av dere kjenner undertegnede og
FoU-feltet, vil jeg nevne at FoU-koordineringen nå er lagt til
Administrasjonsavdelingen i direktoratet NVE. Vassdrags- og
energidirektøren leder etaten.
Etaten består i tillegg til
adm. avd. av fem fagavdelinger.
Jeg trodde vi skulle hatt et lite jubileum med det 5. siden det
første ble arrangert i 1986. Men vi sto over i 1988.
Materialet fra de enkelte brukerforum er forøvrig samlet mellom
to permer i egne rapporter.
De tidligere brukerforum var preget av datateknisk arbeid.
Maskintype og programvare var ofte stikkord. Jeg husker med
gru gruppearbeidet i fjor. Aldri har vel en med så lite
kunnskap prøvd å slite seg igjennom dette. Men i år er
"det andre saker".
For en gammel feltmann er det trivilig å ønske velkommen til et
forum med feltbefaring. Øvre del av Haldenvassdraget står på
programmet og det utleverte fagmateriell lover godt, selv været
har slått til. De eldre innretningene i vassdraget vil nok
sørge for å få diskusjonene i gang når de skal registreres i
registeret.
sist vil jeg vise til at en er opptatt av dette å informere.
Fra Vassdragsregisteret er det i senere tid kommet en rekke
flotte publikasjoner som vil lette arbeidet med bruken av
registeret.
så over til menyen:
- status og planer
- befaring
- databaser og bilder
- digitale kart
- brUkererfaring og -behov
Jeg er overbevist om at den enkelte vil delta aktivt i
diskusjonene, slik at når en reiser hjem har en fått ut det en
måtte mene om arbeidet i registeret. Og ikke minst tanker og
ideer om fremtidens løp. vi er interessert i å få frem all
konstruktiv kritikk, negativ og positiv, som vil bidra til en
samfunnsnyttig utvikling av Vassdragsregisteret.
Med dette ønskes lykke til l!!

a : vur
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~EKVENSER

AR VASSIRAGSREGISTERE

FOREDRAG VED VASSDRAGSREGISTERETS BRlI<ERFOIUt

l. Lrn

6.11.90

BAKGRUNNSHISTORIE

NVE og Statkraft ble adskilt 1.1.86 etter i mange år å ha vært
en samling direktorater under felles ledelse. NVE ble i bare
liten grad berørt ved denne omorganiseringen.
Under organisasjonsutviklingsarbeidet i 1988-89 kom det frem
synspunkter på NVE's organisasjon som indikerte at denne var
for "tung", var overadministrert og hadde svakheter i lederstrukturen. Også i energisektoren utenfor NVE var det i ferd
med å skje forandringer som ville påvirke NVE, ss. nedgang i
ny vannkraftutbygging, mulig gasskraft, friere kraftmarked og
revisjon av vassdragslovgivingen.
Som en konsekvens av disse faktorene bestemte OEO seg for å
nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere NVE's fremtidige
oppgaver, organisasjon og bemanning. Mandatet ble gitt
16.02.89 og arbeidsgruppen ble oppnevnt 24.02.89. Frist for
arbeidet ble satt til 15.12.89.

z.

ARaEmSGRUPPENS RAPPORT OG DEN VmERE GJENNCJtFØRING

Arbeidsgruppen ble av forskjellige årsaker ikke ferdig til den
opprinnelige tidsfrist, men kunne avlevere sin rapport
23.02.90. Arbeidsgruppen var enig om å foreslå en betydelig
forenklet organisasjon for det nye NVE, men det var ikke full
enighet om antall fagavdelinger og fordelingen av arbeidsoppgavene mellom disse. Flertallet ønsket 6 avdelinger og en
viss intergrasjon av oppgaver fra energi- og vassdragssidene.
Mindretallet ønsket 7 avdelinger og klarere skille mellom
energi- og vassdragsoppgaver.
Den videre behandling og gjennomføring av arbeidsgruppens
rapport gikk meget raskt og settes her bare opp punktvis:

* Høringsrunde, mars 1990
* Behandlet i statsråd april 1990, flertallets forslag
ble lagt til grunn.

* Vedtatt av Stortinget i behandlingen av revidert
nas jonalbudsjett 15.06.90

* Instruksbrev fra OEO til NVE 28.06.90
* Forberedelser til iverksettelse, sommeren 90

* Nye ledere ansatt, september 90
* "Nye" NVE iverksatt fra 1.10.90, formaliseres fra 1.1.91

70

Det nye organisasjonen er vist i vedlagte informasjonsbrosjyre. Sammenliknet med det "gamle" NVE er de mest synlige
endringer at NVE nå er ett direktorat og at antall avdelinger
er redusert fra Il til 6. El-sikkerhetsavdelingen blir overført til Kommunaldepartementet. Under avdelingene har vi fått
20 seksjoner og 5 regionkontorer.
Utover den reduksjon i antall stillinger som følger med E1sikkerhetsavdelingen, så skal ytterligere 70 stillinger bort.
40 av disse tas i 1990 og 30 iløpet av 1991. I praksis har en
greid å begrense antall varsler om oppsigelse til 12 personer
og det er å håpe at det også vil bli funnet løsninger for
disse iløpet av 1991. Som en konsekvens av ønsket om å ha en
fleksibel organisasjonsform, så vil fremtidige ledige stillinger bli trukket inn i en sentral "stillingsbank" og ikke automatisk bli lyst ledig i den avdeling eller seksjon de tidligere var plassert i .

3.

KoNSEKVENSER FOR VASSDRAGSREGISTERET

Vassdragsregisteret var tidligere en del av avdeling for vasskraftundersøkelser (VU). Denne avdelingen er nå oppløst og
oppgavene fordelt på andre avdelinger. Vassdragsregisteret er
lagt til Hydrologisk avdeling (H) og utgjør nå en gruppe innen
Seksjon Miljøhydrologi (HM). Seksjon Miljøhydrologi er en nydannet seksjon som arbeider innen følgende felter:

* Erosjon og sedimenttransport

*
*
*
*

Vanntemperatur
Is på elver, innsjøer og fjorder
Innsjøkartlegging
Vannbruksplanlegging

* Koordinering av fjernanalyse, klimaendringer og
vannressurser, vannkvalitetsaker

* Vassdragsregisteret
For Vassdragsregisteret vil omorganiseringen få endel konsekvenser både på kort og lengre sikt. I rapporten fra arbeidsgruppen for NVE's omorganisering (s. 48-49) er formulert
følgende synpunkter på Vassdragsregisteret:
"Vassdragsregisteret er et nasjonalt informasjonssystem for
opplysninger knyttet til nedbørsfelt og vassdrag, og betjener
departementene med underliggende etater, samt andre vannfaglige institusjoner.
Den framtidige vassdragsplanlegging vil stille nye krav til
detaljkunnskap og oversiktlig informasjon om forholdene i og
omkring vassdragene. Vassdragsregisteret må derfor videreutvikle sine referanseregistre og systemer, samt fylle opp og
gjøre eksisterende registre operative i større tempo enn
hittil. Etableringen av Vassdragsregisteret har hittil i stor
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grad vært avhengig av ekstern finansiering."
Hydrologisk avdeling er selv midt i en intern omorganisering.
Det har derfor ennå ikke vært tid til å diskutere de mer langsiktige perspektiver for Vassdragsregisteret. Det syn som
avdelingsledelsen har formulert så langt er at planene som
Vassdragsregisteret selv har laget for 1991 kan følges. Som
medarbeidere i en stor avdeling med mange prosjekter med varierende arbeidsbelastning kan det også periodevis bli aktuelt å
delta i prosjekter som ligger utenfor Vassdragsregisterets
tradisjonelle rammer.
Avdelingen har allerede i dag en betydelig oppdragsfinansiert
aktivitet og signalene fra OED er at denne aktiviteten må øke
og at antall oppdragsfinansierte stillinger økes fra 13 til 20
i årene framover. Det tas derfor sikte på å gjennomgå prisene
for Vassdragsregisterets tjenester og harmonisere disse med
prisene på avdelingenes andre tjenester iløpet av 1991.

© Knut Ove Hillestad

Norges vassdrags- og energiverk i gO-årene ...
NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK

Hovedkontor:
Middelthunsgate 29
Oslo
Postadresse:
Postboks 5091 , Maj .
0301 Oslo 3
Telefon: 02-95 95 95
Telefax: 02-95 90 00

NVE er ansvarlig for en samfunnsøkonomisk god
forvaltning av landets vann- og energiressurser,
og skal sikre at energibehovet dekkes med minst
mulig ulempe for natur og miljø.
Sikkerhet og beredskap er også viktige arbeidsfelt for etaten. NVE er engasjert i internasjonalt
samarbeid på flere av etatens fagområder.
NVE er en landsdekkende kunnskapsbedrift.
Hovedkontoret ligger i Oslo. Etaten vil fra
1. januar 1991 være organisert i 5 fagavdelinger og
en administrasjonsavdeling, og ha 5 regionkontorer.
Erling Diesen

© Knut Ove Hillestad

Hydrolog i

Hydrologisk avdeling består av
fem seksjoner.
Hydrometri
har ansvaret for alt rutinemessig
feltarbeid og primær databehandling innen overflatehydrologi, og
samordning av avdelingens feltundersøkelser med instrument- og
utstyrstjenester.
Vannbalanse
har ansvaret for saksbehandling og
prognosetjeneste for overflatehydrologi og geohydrologi , samt
feltarbeid og primær databehandling
innen geohydrologi .
Bre og snø
har ansvaret for undersøkelser og
saksbehandling innen kald hydrologi.
Miljøhydrologi
utfører og samordner hydrologiske
undersøkelser og saksbehandling
knyttet til miljøspørsmål.
Data
har ansvaret for hydrologisk systemutvikling, dataanalyse, samt
vedlikehold og utvikling av avdelingens databaser.

Avdelingen er tillagt nye oppgaver
som utarbeiding av flomprognoser
og flomvarslingstjeneste .

© Jon Arne Eie

Vassdrag

Vassdragsavdelingen er delt i tre
seksjoner i Oslo og har 5 regionkontorer som også representerer
andre fagavdelinger.
Konsesjon
har ansvaret for behandlingen av
ervervs- og
reguleringskonsesjoner, tillatelser
etter vassdragsloven , deling av
konsesjonsavgifter, hjem-falte
anlegg, endringer av vilkår, samt
juridiske spørsmål.
Natur og miljø
har ansvaret for økologi og landskapspleie innen etatens arbeidsområder, samt utarbeidelse av
vannbruks- og verneplaner.
Vassdragsteknikk
har ansvaret for å administrere og
forvalte statlige midler til forbygningstiltak som skal redusere eller
hindre erosjon og flomskader, redusere forurensning ved avrenning
til vassdrag , samt bedre forholdene
for almenhetens bruk av vassdragsområdene.

© Knut Ove Hillestad

Energi

Energiavdelingen er organisert i
fire seksjoner.
Energibalanse
har ansvaret for overordnede
vurderinger av nasjonal tilgang og
bruk av energi , herunder planer for
nye energiproduksjonsarilegg , økonomiske analyser for utnyttelsen av
energisystemet. inkludert kraftbalansens utvikling på kort og lang
sikt.
Ressurs
har ansvaret for å holde oversikt
over teknisk/økonomiske forhold
ved energiressurser og kraftkilder,
opprusting/utvidelse av eksisterende kraftverk, samt program for
nye fornybare energikilder.
System
har ansvaret for overordnede
planer for det landsomfattende
energioverføringssystem , koordinering av regionale planer for overførings- og distribusjonsanlegg ,
nye energioverføringsanlegg , samt
teknisk/økonomiske forhold ved
overføringsanlegg .
Konsesjon
har ansvaret for behandling av
forhåndsmeldinger og søknader
om konsesjon for bygging og drift
av energianlegg.

© Jarle Ketil Rolset

© Knut Ove Hillestad

© Svein Erik Dahl/Samfoto

Til syn og
beredskap

Adm inistrasjon

Energiøkonomiserings- og markedsavdelingen har to seksjoner.

Tilsyns- og beredskapsavdelingen
består av to seksjoner.

Marked og eforsynings-struktur
deltar i arbeidet med å organisere
energiforsyningen i rasjonelle
enheter, og bidrar til at
forutsetningene for et effektivt
kraftmarked blir utredet, tilrettelagt
og overvåket. Seksjonen har ansvaret for forvaltningen av statlige
tilskuddsmidler.

Vassdragstilsyn
har ansvaret for ajourhold av forskrifter for vassdragsanlegg , tilsyn
og informasjon/opplæring vedrørende sikkerhet av vassdragsanlegg , registrering av dammer for
tilsyn og pålegg til eierne av vassdragsanlegg.

Administrative støttefunksjoner og
servicetiltak for fagavdelingene er
organisert i ad mini strasjonsavdelingen, som har ansvaret for fellestjenester, økonomi, virksomhetsplanlegging, organisasjon, edb,
internasjonalt samarbeid og FoUkoordinering, personal og bedriftshelsetjeneste.

Enøk og marked

Enøk og lokal energiplanlegging har ansvaret for å
sette igang og stimulere til
gjennomføring av tiltak for å realisere enøkpotensialet, og bistå
everkene med planleggingen av
en rasjonell energioppdekning .

/'

Beredskap
har ansvaret for eforsyningens beredskap samt pålegg om tekniske
sikringstiltak.

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK
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1.Innledning
I 1990 er det Il år siden det første arbeidet med Vassdragsregisteret
ble påbegynt i Statistisk Sentralbyrå, den gang som et begrenset
prosjektarbeid. I 1982 ble en foreløpig versjon av registeret overført
til NVE, og arbeidet organisert derfra sammen med det altoppslukende
kart-og dataarbeidet til Samlet Plan for vassdrag, med 2 medarbeidere
på usikre korttidshjemler.
Arbeidet med Vassdragsregisteret har langsomt vokst i omfang og
kompleksitet, og i NVE er det pr. dato avsatt 4,5 stillingshjemler
til virksomheten, av disse 2,5 faste, l oppdragsfinansiert, og l som
vil bli oppdragsfinansiert på sikt. Selve arbeidet er kommet så
langt at vi kan begynne å se resultater av innsatsen.
Det er imidlertid langt igjen før Vassdragsregisteret er innarbeidet
som en integrert del av arbeidet i vassdragsforvaltning og -forskning .
I 1990 står vi imidlertid ved et veiskille: Hittil har hovedtyngden av
arbeidet bestått i å legge inn basisdata over nedbørfeltene. Dette har
vi gjort selv. Framover må vi fokusere mer på å organisere
datainnlegging fra forskjellige kilder. Dette kan i høyeste grad også
bidra til å gjøre total produktet mer interessant for flere brukere.
Virksomhetsplanen for perioden 1991-93 er ikke ferdig utarbeidet.
Den vil imidlertid bygge på tidligere arbeider, spesielt notat
nr V 04 1990 "Virksomhetsplan for Vassdragsregisteret 1990-1992".
Denne har skissert de hovedtrekkene vi arbeider etter ved inngangen
til 1990-årene, og er utlagt på dette seminaret.

2.

HvA ER VASSDRAGSREGISTERET , NOVEM!ER

19901

Vassdragsregisteret består i 1990 aven rekke elementer. Målet er å
få organisert alle elementene i et felles d.tabasesett med følgende
innhold:
• En kjerne, bestående av REGINE (REGIster over NEdbørfelt) og
en digital kartbase over disse enhetene .
• Et referansearkiv, med et rapportarkiv og en
dataserie-jmålestasjonsdatabase
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• En database over forskjellige hydrologiske objekter.
• En database over tekniske inngrep
• Et register over befolknings-, bosettings- og
landbruksforhold
De forskjellige delene av dette er knyttet sammen med vassdragsnummer.
Nedenfor er vist en meget forenklet skisse over hvordan vi arbeider
for å få utformet Vassdragsregisteret:

Referansesystemer

Infrastruktur

MAGASIN
KRAFTVERK
TERSKEL
FORBYGNING
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UTSLIPP·
Tekniske inngrep
FORENKLET DATABASESTRUKTUR
FOR VASSDRAGSREGISTERET

Skissen viser målet for databasearbeidet pr. dato. Riktig så langt som
vist der er vi ikke kommet ennå. Alle elementene i systemskissen
finnes. Men de er ennå ikke sydd sammen, og de er i varierende grad
fylt med data. Pr. 1990 har arbeidet med Vassdragsregisteret ledet til
følgende databaser og enkeltregistre:
l)

En LESE-database med flere forskjellige registre. Denne
databasen er distribuert til de forskjellige abonnentene på
Vassdragsregisteret. En MEGET forenklet systemskisse av den
ordinære databasen pr. dato kan framstilles slik:

EX1RAKT

STATISTIKK

Om de enkelte registrene gjelder:
Pr. oktober 1990 inneholder REGINE ca. 26.000 enheter. Den er
for lengst (1988) gjort landsdekkende, men på grunn av ønsker om
videre inndelinger øker den langsomt i størrelse, og har siden
våren 1988 lagt til ca. 1.500 nye områder, etter forskjellige
kriterier.
INNSJØ inneholder ca. 2.500 sjøer, vesentlig sjøer over l km2, i
tillegg til kraftmagasiner. Antallet bør mangedobles på mellomkort
sikt, men basisoppdatering bør søkes gjort mest mulig rasjonell,
ved bruk av digitale kart.
RAPPORT og EXTRAKT inneholder referanser og sammendrag fra ca.
3.000 vannfaglige rapporter. De fleste fra NVE-V er lagt inn, og
i tillegg har NIVA, NHL, ON og et par fylkesmannsembeter
bidratt med referanser.
STATISTIKK inneholder data fra Landbrukstellingen 1979 og Folkeog Boligtellingen 1980. Registeret er komplett for hele landet,
med ca. 1.200 "statistikkområder" som databærende enheter.
2)

En SKRIVE-database hvor en kan legge inn egne registreringer av
rapporter, videre inndelte REGI NE-enheter og nye innsjøer. Denne
basen er en ordinær del av det eksporterte Vassdragsregisteret.

3)

Noen "løsrevne" databaser, delvis på forsøksbasis. Disse er:
- En database med breer (data fra Breatlas) og fosser (data fra
vassdragsnivellementene). Breregisteret er komplett for Norge med
2.000 enheter, fosseregisteret inneholder 500 fosser, vesentlig
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over 20 meters fallhøyde i de "større" vassdragene.
- En forsøksdatabase med forskjellige typer inngrep, i samarbeid
med Fylkesmannen i Nordland. Data finnes for vannverk, vannkilder,
avl øpsrensean1 egg, utslipp og fiskeoppdrettsanlegg.
- Ikke sammenknyttede registre over inngrep under NVE's
forvaltningsområde. Dette gjelder kraftverk, magasiner, terskler
og forbygningsanlegg m.v. Registrene over kraftverk og magasiner
er fullstendige, og bare mindre justeringer forestår før de kan
regnes som autoriserte. Registre over terskler og forbygninger
er under uttesting.
- En forsøksdatabase for referanser i tilknytning til dataserier
og målestasjoner, utført med støtte fra MVU-programmet.
4}

Digitale kartbaser for REGINE's enheter. De digitale basene er
til sammen komplette for hele landet (fra juni 1990) og har data
for hele REGINE's hierarki.

5}

Temakartografisk utgang for alle UTM-koordinatfestede
informasjoner i alle Vassdragsregisterets ulike registre.
Programsystemet som benyttes for produksjon av temakart har
imidlertid ikke utgang via skjerm, bare til papir.

6}

Et databaseopplegg for eldre vassdragsinnretninger, med
interaktiv framhenting av 815 foto fra videoplate, utført på
forsøksbasis. Teknikken med kopling til videoplate-foto kan brukes
for en rekke tema i tillegg til vassdragsinnretninger.

3.

HvA ER SKJEDD I

1989

OG

199O?

Siste brukerforum ble holdt i februar 1989 på Hadeland. Siden da er
nesten 2 år gått. De viktigste begivenhetene kan kort oppsummeres
sl i k:
l.

Den digitale kartbasen over REGINE-enhetene er gjort ferdig i
første versjon! Ved forrige Brukerforum var den bare så vidt
påbegynt. Den digitale basen har et meget stort anvendelsesområde,
og klargjøringen av den er den største milepælen i
Vassdragsregisterets korte historie hittil.

2.

Vassdragsregisterets kartbok er fullført. Den dokumenterer
REGINE's inndeling i målestokk 1:500.000 for hele landet, og
inneholder i tillegg nyttige faktaopplysninger om nedbørfeltene.

3.

Vi har satt i gang kravspesifikasjonsarbeidet for et geografisk
informasjonssystem (GIS) for Vassdragsregisteret, i samarbeid
med hele det øvrige NVE.
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4.

Vi har begynt å framstille tema kart over innholdet i
Vassdragsregisteret, foreløpig uten at vi har fått lagt opp
klare produksjonslinjer.

5.

Vi har fått etablert et databaseopplegg med interaktiv
fotobehandling, foreløpig på forsøksbasis. Opplegget er lovende.

6.

Vi har satt i gang oppbygging av forskjellige INNGREP-registre, og
startet innlasting av data.

7.

Vi har på forsøksbasis bygd opp en database for dataserier og
målestasjoner på forsøksbasis.

8.

Vi har deltatt aktivt i arbeidet med miljødatasamordning i regi
av /Miljøverndepartementet og Statens kartverk.

9.

NVE er omorganisert. Arbeidet med Vassdragsregisteret er
overført fra VU til Hydrologisk avdeling, under seksjon
Miljøhydrologi. Nye samarbeidsformer må etableres.

I forhold til de planene som ble lagt for 1989 og 1990 er arbeidet i
god gjenge, men noe forsinket: Planen fra nyttår 1989 tilsa at vi
skulle ha avsluttet arbeidet med kartbasen samme året. Etter problemer
l. halvår ble planene sommeren 1989 revidert til innen l. juli 1990.
Arbeidet ble topp prioritert, og denne planen holdt!

4. EN

f'ORAM)RET MIUØFORVALlNING

Det brukes i dag mangfoldige millioner kroner til innsamling av
miljødata årlig, og en stor del av denne datainnsamlingen foregår i
vassdragene. I tillegg er det investert flere milliarder kroner i
forskjellige vassdragsanlegg. Offentlige organ har skutt inn en svært
stor andel av disse midlene. Men det har i svært liten grad vært
forutsatt at kunnskapen om undersøkelser og anlegg også skulle være
et offentlig felleseie. Resultatet ser vi i dag: Kunnskap om
forskningsprosjekter, deres resultater og om tiltak i vassdrag er
fragmentarisk og dermed mangelfull.
Denne erkjennelsen er gammel, men har ikke tapt sin aktualitet,
kanskje snarere tvert i mot. Det er samtidig en voksende forståelse
av at ikke alle investeringer innen miljø- og vassdragsforvaltningen
har vært like fornuftige. Dette har ført med seg at man setter
spørsmålstegn ved gamle, "vedtatte sannheter", og lett kutter
bevilgninger til etablerte aktiviteter. Innen mye av
vassdragsforvaltningens tradisjonelle aktiviteter kan det nok ha vært
sunt å få satt et kritisk søkelys på sine aktiviteter, men det må
samtidig erkjennes at det er blitt vanskelig å drive
langtidsplanlegging, og kunne regne med at bevilgninger ett år blir
fulgt opp med bevilgninger også det neste! I stedet skal
markedskreftene råde også innen offentlig virksomhet.
Samtidig med dette har vi, både i folkedypet og på politisk hold,
opplevd noe som minner om en miljøvekkelse, særlig innen
forurenisingsproblematikken. Dette har først og fremst ført med seg et
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krav om handling, men også om oversikt over miljøtilstanden både
globalt og lokalt. Slike oversikter kan være mangelvare, fordi
forskning og tiltak ikke har vært sett i sammenheng, men behandlet
enkeltvis. Samordnet datafangst og oversikt har derfor også, smått om
senn, blitt et satsingsområde.
I de seinere år er det også forsøkt satt i gang flere prosjekter med
sikte på å samordne miljødata-innsamling, -lagring og -presentasjon.
Prosjektene er drevet både i offentlig og privat regi.
MI SAM-programmet (SAMordning av Miljødata) i regi av
Miljøverndepartementet og Statens kartverk er det mest kjente i dag.
Ett av hovedmålene er å legge grunnlaget for å få satt i gang et
referansearkiv for alle typer miljødata. Dette programmet er rimelig
godt koordinert med Vassdragsregisterets referansearkiv for vanndata.

5.

VASSDRAGSREGISTERETS NISJE FRAMOVER

Hensikten med og eksistensberettigelsen til et TVERR-INSTITUSJNONELT
Vassdragsregister i framtida ligger på tre plan:
1) Det skal tjene til å bygge og opprettholde et tverr-etatlig,
felles stedfestingssystem for norske nedbørfelt og vassdrag.
Ansvaret for drift, vedlikehold og videreinndeling skal være
klart definert og ligge ett sted. Det må for all del unngås at
det skapes lokale varianter av dette inndelingssystemet.
Stedfestingssystemet skal selvfølgelig finnes både som
egenskapsdatabase og som digital kartbase.
2)

Det skal tjene som et tverr-etatlig referansesystem for alle
typer vannfaglige data. Dette gjelder vannfaglige rapporter,
undersøkelsesprogram og -prosjekt, dataserier og deres tilhørende
målestasjoner, og miljøprøver. Denne delen skal være en integrert
del av et større, felles referansesystem for hele
miljøforvaltningen, der NVE er tenkt å spille en rolle som
koordinator for fagsektor "ferskvann".

3)

Det skal tjene som et tverr-etatlig basis-system for andre
data knyttet til vassdrag og nedbørfelt. Her tenkes særlig
befolknings- og bosettingsdata, aktuelle data fra landbruk
industri og tekniske inngrep knyttet til vassdrag, og data
restriksjoner og tillatelser i vassdrag m.v.

typer
på
og
for

Punkt 1) medfører at det endelige ansvaret og dermed
godkjenningsmyndighet for videreinndelig av REGINE er plassert i NVE.
Det er imidlertid fritt fram for våre samarbeidspartnere å foreslå
konkret hvor og hvordan nye inndelinger skal foretas, og dette har også
skjedd. Denne klare myndighetsfordelingen er viktigere enn man ofte er
klar over til å begynne med: Den sikrer kontinuitet og et entydig,
landsdekkende system. Det finnes nok av eksempler på at uten den slags
streng ansvarsfordeling fungerer systemene dårlig i praksis: Flere
informasjonssystemer har lidd en dårlig skj ebne på grunn av lokale
versjoner og pulverisert vedlikeholdsansvar!
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De to siste punktene fører med seg en utstrakt koordinering av andre
etaters virksomhet når det gjelder datainnsamling og organisering. Det
har imidlertid ALDRI vært meningen at Vassdragsregisteret skal tjene
som databasevertskap for andre institusjoners datainnsamling.
Dataproduserende institusjoner har selv ansvar for sin egen
datalagring og -presentasjon. Men noen stabile nøkkelinformasjoner bør
tilflyte Vassdragsregisteret.
Hensikten med denne innsamlingen av få, stabile data er å skaffe
fram et oversiktssystem, som en første inngang når man skal ha fram
vassdragsfaglig informasjon, enten denne er tematisk eller
geografisk vinklet, eller man ønsker annen søkeinngang.
Idegrunnlaget er at man skal ha en felles inngang; en første kilde
til videre utsiling og dataframhenting.
Programtjenesten omkring Vassdragsregisteret må være organisert slik
at systemet kan fylle disse funksjonene på en tilfredsstillende måte i
en framtid med økende krav til effektiv og økonomisk
informasjonshåndtering. Dette betyr at man fra en første utsiling av
data i Vassdragsregisteret også må kunne gå mest mulig .direkte videre
og hente fram mer detaljerte informasjoner innenfor de tema eller
områder man er interessert i. Vassdragsregisterets første
informasjonsoversikt må derfor være KOORDINERT med routing-systemer
til andre databaser. Vassdragsregisteret er ikke er målet for
informasjonssøket, men et middel til å få tak i ønsket
faktainformasjon.
Notat nr V 04 1990 "Virksomhetsplan for Vassdragsregisteret
1990-1992" har et scenario som viser hvordan Vassdragsregisteret
kan fungere innenfor et totalkonsept for informasjonshenting i
framtida.

6.

REsuLTAnW. FOR VASSDRAGSREGISTERET

Alle våre resultatrnål er grundig dokumentert i virksomhetsplanen
for 1990-92. Her gjentar vi ikke alle, men bare de overordnede, som i
1989 ble fastsatt i sammenheng med mål hierarkiet i VU:
Gruppe for Vassdragsregisteret (tidl: VUR) skal:
l.

Vedlikeholde og oppdatere Vassdragsregisteret

2.

Ha utvidet Vassdragsregisteret til å omfatte tekniske inngrep,
hydrologiske objekter og referansesystemer

3.

Ha framstilt Vassdragsregisteret på kart

13. Ha systematisert og sikret eksisterende vassdragsnivellementer
15. Representere NVE og informere utad
16. Øke egen kompetanse

1,}

17. Delta i prosjektarbei d internt i NVE
18. Administrere, delta i avdelingsintern virksomhet
Resultatmålene 4-12 og 14 (som ikke er referert her) var andre
VU-eres ansvarsområde. Resultatmålene 15-18 var felles for hele VU.
Om disse resultatmålene kan følgende sies:

- De er generelle og veldig overordnet. Det hører en rekke
spesifiserte mål og aktiviteter på laver nivå under disse.
- Mål som har typiske milepæler knyttet til seg, er uttrykt
annerledes enn mer løpende aktiviteter.
- Det er knyttet ressurser til målene, og satt milepæler
særlig til aktivitetene under punkt 2 og 3.
Målhierarkiet fra VU vil gjennomgå endringer i forbindelse med planog budsjettarbeidet i Hydrologisk avdeling. I 1991 ligger det
imidlertid ikke an til noen endring i realitetene bak formuleringene.
De endelige budsjettallene for for 1991 er ikke fastsatt .

7.

VDCrIGE AICrIVI1ETER

1991

Vi har ikke lagt opp til grensesprengende nye aktiviteter i 1991, men
vil fortsette langs de linjene vi driver i dag, og som er omtalt i
avsnitt 3. Prioriterte arbeidsoppgaver er:
• Bygge sammen de løse delene av Vassdragsregisteret til et
enhetlig system, og spre denne til brukerne.
• Fornye dokumentasjonen i Vas·sdragsregi sterets brukerhåndbok.
• Bedre informasjonsarbeidet og fornye informasjonsmateriellet.
• Vurdere og anskaffe GIS, og knytte dette sammen med registrene
i databasen. Vurdere å knytte inngangen til
Vassdragsregisteret ved hjelp av digitale kart.
Bedre produksjonslinjene for temakartproduksjon .
• Få systematisert flere informasjoner om tekniske inngrep i
vassdrag. Arbeide for å få satt i gang en landsomfattende
registrering av (ikke bare) eldre vassdragsinnretninger etter
de prinsippene som er nedfelt i forsøksprosjektet .
• Få lagt inn flere rapportreferanser, og starte innlegging av
data i andre referansearkiv. Delta aktivt i MISAM-arbeidet med
utvikling av felles referansearkiv for hele miljøsektoren.

• Få utviklet automatiske rutiner for overgangen fra referansearkiv
til måledata, i første omgang for NVE's hydrologiske data.

REFERAT FRA SES~ON

1.

Møteleder: Øystein Nesje
Referent: Astrid Voksø.
Per Einar Faugli åpnet det fjerde brukerforum for Vassdragsregisteret.
Arve Tvede orienterte om NVE's omorganisering og Svein Homstvedt om
status og planer for Vassdragsregisteret.
Det var liten tid til spørsmål og diskusjon. Det kom allikevel et
ønske fra salen om en komplett liste over salgsprodukter med priser
fra Vassdragsregisteret. Alle deltakerne vil få en slik tilsendt med
seminarrapporten.
Befaringen foregikk i OOl.Z Haldensvassdraget og 3l3.Z
Mangenvassdraget.
Vi reiste med buss fra hotellet kl. 11.30. Guide på turen var Tore
Paulsen-Næss fra Halden hovedvassdrags brukseierforening. Turen gikk
først til Soots kanalanlegg mellom Skjervangen og Setten. Det ble
holdt flere orienteringer underveis . Bl.a. orienterte Kristen Bjerke
om Fetsund Lensemuseum som er under oppbygging og vi kjørte innom
det gamle kraftanlegget ved Eidsfoss og stoppet ved tømmerrenna i
Hvervselva.
Etter lunsj ved øvre sluseport gikk vi langs sluseanlegget.
Ferden gikk videre med buss til Hallangen tømmerrenne som vi gikk
delvis langs og i. Det ble også korte stopp ved Bøn sd ammen , Soprum
bru og Lundsdammen før vi returnert med buss tilbake til hotellet kl.
17.00.

SBo 01.11.90
eld-inn: txt

Svein Homstvedt, NVE

D\TABASE OVER B..IRE VASSIWiSItfÆlNINiER
FOREDRAG VED VASSDRAGSREGISTERETS BRlICERF'OIU1

1.

06.11.90

PRoBLEMSTILLING

I tidligere tider var det en stor og variert bruk av vassdragene.
Denne bruken førte med seg at det ble bygd innretninger av mange
slag, særlig i forbindelse med tømmerfløting, som var den helt
dominerende brukerinteressen i vassdrag.
Mange av disse innretningene er ikke lenger i bruk etter sitt
opprinnelige formål, og vil med tida helt eller delvis forfalle,
dersom de overlates til seg selv. Dette er bakgrunnen for at
Miljøverndepartementet og NVE våren 1988 nedsatte et utvalg som
skulle vurdere hvordan forvaltningen skulle håndtere saker omkring
eldre vassdragsinnretninger.
Som ett av 4 mandat skulle utvalget forestå en prøveregistrering av
vassdragsinnretninger. Målsetningen med denne registreringen var
først og fremst å skaffe grunnlag for å kunne foreta en første
prioritering av innretningene med hensyn på vern, nedriving eller
langsomt forfall.
Det ble tidlig klart at foto var en nødvendig del av et
registreringsopplegg: Innretninger kan måles og karakteriseres på
mange måter, men det er først og fremst det visuelle bilde aven
innretning man forholder seg til når man skal prioritere mellom
forskjellige innretninger, særlig mellom innretninger av forskjellig
type. Det var også ønskelig å få en tettest mulig kopling mellom foto
og egenskapsdataene.
Dette krevde at det ble utarbeidet et eget registreringsopplegg

l3
med feltbefaring og fotografering av et bestemt, avgrenset
område, med sikte på å få et mest mulig fullstendig grunnlag for
prioritering. I Tillegg var det ønskelig med utvikling av
programvare som kunne behandle foto og register så tett som mulig.
Opplegget ble realisert ved en felles finansiering mellom
Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdragsog energiverk. Totalrammen for hele prosjektet var 225.000 kr. NVE ved
Gruppe for Vassdragsregisteret fikk ansvar for å forestå feltbefaring,
registrering og utarbeiding av databaseopplegg.

REGIsTRERINGSOPPLEGG

Haldenvassdraget ble valgt som forsøksvassdrag, og det ble engasjert
en feltmearbeider; Lars Tore Martinsen, spesielt for prosjektet.
Forsøksområdet ble seinere utvidet også med Mangenvassdraget.
Arbeidet ble igangsatt 2. oktober 1989. I tillegg ble Steinar
Pettersen hos Fylkesmannen i Nordland engasjert for en kort
periode til å drive en tilsvarende registrering ved et par mindre
vassdraga i Nordland.
Det ble utarbeidet 2 egne registreringsskjema til feltbefaringen;
ett som skulle karakterisere innretningen, og ett som skulle gi
nøkkelinformasjoner om hvert foto som ble tatt.
Registreringsskjemaene ligger vedlagt.
Feltbefaringen ble utført i oktober og november 1989. I forkant ble
institusjoner som man visste eller antok hadde relevante informasjoner
om anleggene kontaktet, og ·støvsugd· for opplysninger. Under
befaringen ble det tatt kontakt med lokalkjente personer. I
etterkant ble kommunenes tekniske etater kontaktet, i den grad
prosjektet gav rom for det.

3.

DATABASELØSNING

Det ble tatt kontakt med Norsk Regnesentral for å klarlegge mulig
teknologisk plattform for et integrert opplegg for foto og register.
Dette gav som resultat et PC-basert system med kopling til en
video-platespiller med en egen monitor til å vise bildene.
Denne løsningen gav mulighet til rask framhenting av bildene på søk.
Som basis programsystem ble valgt FICS. Dette krevde tilpasning for
å fungere mot video-spilleren. Tilpasningen er utført av Norsk
Regnesentral i samarbeid med Kvam data.
Video-platen har kapasitet til 55.000 enkeltbilder eller 35 minutter
lydfilm eller en kombinasjon, på hver side av ·platen. De
opprinnelige bildene er slides, som først er overført til
video-tape, og deretter til video-plate. Forsøksplaten er en såkalt
·spleiseplate" hvor NVE har lagt inn 815 bilder. Den er produsert i
Frankrike.

Databasen består av et hovedregister "INNRETNING", som inneholder
nøkkelinformasjon om vassdragsinnretningene. Via et koplingsregister
står denne i forbindelse med registeret "BILDER", som igjen er
knyttet sammen med videospilleren ved et identifikasjonsnr. I tillegg
til denne hovedstrukturen er REGINE og KOMMUNE-REG knyttet til
INNRETNING, og et enkelt koderegister er knyttet sammen med både
INNRETNING og BILDER. Databasestrukturen kan framstilles slik:

Koplingsregisteret er nødvendig i databasen, for å ivareta
mange-til mange-relasjoner: En innretning kan være dokumentert på
mange bilder, og ett bilde kan vise mange innretninger. Registeret
inneholder bare to datafelt; identifikasjonsnummeret til henholdsvis
INNRETNING og BILDER.
Standard

Fles

er utvidet med spesialkommandoer som gjør det mulig:

l.

Å søke med utgangspunkt i REGINE's hierarki enten i
INNRETNING eller fra REGINE. Systemet gir programmet
anledning til å tolke vassdragsnummeret og senker med
det brukerterskelen i forhold til Vassdragsregisteret.

2.

Ut fra en søkeregion i f.eks. INNRETNING å kunne
beholde denne som en mange-til mange-relasjon til BILDER.
Dette gir mulighet til på en enkel måte å vise alle
bildene som hører til et søk, enten det er geografisk,
.
tematisk eller liknende.

3.

Å fastsette standard søkeveier, som gjør at programmet
leter seg fram til den aktuelle søkeregionen fra
INNRETNING til bilder uten at brukeren behøver å gå

innom koplingsregisteret 0.1. Dette gjør søkeveiene
sikrere og mer brukervennlige.
Alle innretninger er stedfestet med UTM-koordinater i registeret
INNRETNING. Disse er koplet mot Vassdragsregisterets kartbase, og
vassdragsnummer er påført maskinelt, på laveste nivå i REGINE's
hierarki.
Bruk av UTM-koordinater i stedfestingen gir også mulighet til å
plotte ut temakart maskinelt. For Haldenvassdraget og
Mangenvassdraget er det produsert flere tema kart med utgangspunkt i
databasen. Det er brukt IGS (Interaktivt Geografisk System) for
vannkontur og nedbørfeltgrenser, og SUPERMAP for temainformasjonen.
4.

EVAUERING

Etter vår vurdering fungerer opplegget faglig sett meget
tilfredsstillende. Responstida ved søk i register og mot
videospiller er svært rask. Bildekvaliteten på videospilleren er
meget bra, men svært mørke bilder har en tendens til å bli enda
mørkere, og få en blåtone i tillegg. Dette er imidlertid ingen stor
innvending.
Utvalget som har vurdert eldre vassdragsinnretningers skjebne, og
samtidig stod ansvarlig for registreringen, finner opplegget så
verdifullt at man har anbefalt at det settes i gang et
landsomfattende registreringsprosjekt. Dette prosjektet bør ha en
totalramme på ca. 1,8 mill. kr. over 4 år, prosjektorganiseres, og
finansieres over samarbeidende etaters budsjetter.
Det kan bygges videre på den teknologiske plattformen man har valgt
i forsøksprosjektet, fordi denne er fullt ut tilfredsstillende.
løsningen fordrer små investeringer i maskin- og programvare, og er
rimelig enkel å distribuere. Innlegging av bildematerialet på tape
og videoplate bør imidlertid kunne utføres rimeligere enn i
forsøksprosjektet, og det er noen uavklarte spørsmål knyttet til
vedlikeholdet av videomaterialet. Andre systemer for bildehåndtering
kan derfor ikke utelukkes, men kravene til funksjonalitet må ikke
settes lavere enn det som ble oppnådd i forsøksprosjektet.
De geografiske søkesystemene og produksjonslinjene for tematiske
kart bør imidlertid utbygges videre. Den ideelle måten å søke ut
informasjon på, fra en geografisk vinkling, er å få presentert et
lett tolkbart tematisk kart på skjerm, og starte søket på denne
måten. Når man har funnet fram til aktuell informasjon, bør kart og
utskrifter kunne produseres enkelt. Utvalgte foto bør være en del av
standard utskrifter.

5. AtøE

PERSPEICTIVER

Det er pr. i dag ingen teknologiske hindringer for å sette sammen et
totalsystem som skissert over. Det har imidlertid ligget utenfor den
økonomiske rammen til forsøksprosjektet. Et slikt totalsystem
forutsetter også at organisasjonen forøvrig er modnet tilstrekkelig
når det gjelder å ta i bruk moderne teknologi, og at den har en
strategi for hvordan teknologien skal brukes for å oppnå bedre
resultater.
Forsøksprosjektet har også avdekket at denne aktuelle teknologien
for registrering kan utbygges til å gjelde flere saksområder enn
eldre vassdragsinnretninger og tekniske inngrep i vassdrag. Stikkord
for hva som kan være nytteverdien bare innen vassdragsforvaltningen
kan f.eks. være:
• Generelt bildearkiv, f.eks. av sjøer, befaringsopplegg m.v.
• Overvåking ved foto, f.eks. av forurensing, flom, breers
bevegelse m.v.
• Informasjonsopplegg som inkluderer bruk av videofilm m.m.
• Tegnings- og kartarkiv, som alternativ til
scanning/digita1isering
Teknologi blir stadig billigere, men vil fortsatt representere store
kostnadsposter. I forbindelse med systematisk dataregistrering og
eventuelt fotoarkiv, skal en imidlertid være klar over at kostnadene
ved å framskaffe rådataene, foreta befaring og fotografering m.v. er
atskillig større enn å sørge for at den informasjonen man allerede
har samlet inn er tilgjengelig. Det ligger et enormt potensiale for
både besparelser og mer effektiv tjenesteyting i å organisere sin
datainnsamling og lagring systematisk.

\

Astrid Voksø, NVE

OM DIGITALE KART OVER NEDBØRFELT OG VASSDRAGSELEMENTER
FOREDRAG VED "VASSDRAGSREGISTERET BRUKERFORUM 06.11.90
1. INNLEDNING
Med digitalt kart menes et kart hvor dataene er lagret på edb, og
uttegningen skjer ved edb.
Foredraget vil inneholde en beskrivelse av hvordan de digitale
nedbørfeltgrensene er fremkommet, hvordan de er organisert og hvilke
muligheter dette gir i form av kart.

2.

BAKGRUNN

REGINE inneholder en inndeling av Norge i 15.600 nedbørfelt eller
deler av disse. REGINE's enheter er områder. Et område er definert som
nedbørfeltet til en kyst- eller elvestrekning. De 15.600 områdene er
laveste nivå i hierarkiet. Totalt består REGINE av 27.500 enheter.
Arbeidet med å dele inn landet etter REGINE's inndelingssystem startet
i 1979. I 1983 ble det bestemt at nedbørfeltene skulle digitaliseres
fra 1:50 000 kart. Man så klart at en dokumentasjon av inndelingen på
lister med navn på nederste og øverste punkt i et område, var for lite
brukervennlig. l tillegg så man en del andre muligheter en
digitalisering av nedbørfeltgrensene gir.
l første rekke er det følgende punkter:
l. Fleksibel uttegning.
* kartboka (1:500 000)
* direkte på 1:50 000 kart
* i fritt valgte målestokk
2. Grunnlag for temakart.
3. Automatisk stedfesting til vassdrag.
4. Automatiske areal beregninger.
5. Datagrunnlag for analyseformål.
I starten av arbeidet med manusarbeid og digitalisering, var punkt l
viktigst som en mulighet til å dokumentere inndelingen. De første
manus for hele landet ble tegnet og digitalisert av Statistisk
Sentralbyrå, og nøyaktigheten av grensetrekningen var ikke stor. Men
for å kunne dokumentere inndelingen i mindre målestokker var den fullt
ut tilfredstillende.
Under prosessen med kontroll og oppretting av inndeling og tilhørende
grenser, ble vi enig om at når vi legger så mye arbeid i en digitalisering av landets nedbørfelt, må kvaliteten være så god at
brukerne har tillit til dataene og vil bruke dem i flere sammenhenger. De dataene som er idag er grensetrekning trukket så nøyaktig

som mulig. Det er selvfølgelig feil har og der, men i det store er
både vi og brukerne godt fornøyd. De feil og unøyaktigheter vi
oppdager blir/skal bli rettet.
Den digitale kartbasen ble ferdig juni 1990. I den forbindelse henvendte vi oss til noen av de som hadde tatt i bruk dataene for å høre
hvordan de var fornøyd med kvaliteten. Vi fikk følgene uttalelser:
Santha, NVE:

Meget nøyaktig grensetrekking, godt skjønn ved
tvilstilfelle

GLB:

Solid arbeid, meget nyttig, imponerende kvalitet

Statkraft:

Noer. uoverenstemrnelser med eget materiale må avklares.
Ønsker noen flere delepunkter. Vil samordne sitt med
Vassdragsregisteret.

Miljøvernavd. Kvaliteten meget god. Andre digitale data må løftes opp
Sør-Trøndelag på samme nivå.
Miljøvernavd. Omsider har vi fått "riktige" data. Nedbørfelt-nettet
Sogn- og Fj. må finmaskes mer. Stort bruksområde. Regionale tilpasning er viktig.
Miljøvernavd.
Aust-Agder

Digitale data overført GIS-system. Kartmessig visualisering viktig. Mange bruksområder.

3. BEARBEIDING OG ORGANISERING AV DATAENE
Til bearbeiding av dataene er benyttet et IGS-system utviklet av Norsk
Regnesentral.
Dataene er organisert i 24 kartdatabaser. Bearbeidingen er foretatt i
hver av disse basene for seg, men uttegning og utplukk kan foretas fra
flere baser samtidig.
For å lette forståelsen av hva digitalisering, bearbeiding og hierarkioppbygging er i vår sammenheng, vil jeg kort gjennomgå prosessen.
Prinsippet bak digitaliseringen er at all informasjon knyttes til en
form for elektronisk koordinat-rutenett. Et analogt kart legges på et
digitaliseringsbord. Bordet er innvendig dekket av et tett rutenett
med elektriske tråder. En cursor føres over bordet, og gir impulser
til forskjellige punkter i trådnettet etter hvert som den beveger seg.
Kurven til REGINE's områdegrenser er digitalisert med manuell setting
av knekkpunktene.

OPPRINNEUG, BUET KURVE

Kurven er buet med glidende overgang mellom
ulike kurveradier.

------.

)

DIGITALISERT ICURYE MED

Kurven er tilnærmet buet
med forskjellig avstand
mellom knekkpunktene,
avhengig av kurveradien.

REGINE's områdegrenser er digitalisert med stor n.yaktighet. Som hovedregel skal de rette linjene mellom punktene ikke avvike mer enn l
mm fra buet kurveforl.p.
Den videre prosessen fram til ferdig kartografisk base består av
f.lgende elementer:
•
•
•
•

J

Nettverksgenerering
Polygonisering
Tematisering
Hierarki-bygging

De to f.rste leddene i prosessen er ordinære deler av digital kartbehandling av flater eller arealer. De to siste er spesielle for bearbeidingen av REGINE's områdegrenser. Nedenfor f.lger en summarisk beskrivelse av prosessen.

n-sho-vur-kartbo

3D
: En samling linjestykker ("digital spaghetti")
knyttes sammen med endepunkt/skjøtepunkt.
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,

Før nettverksgenerering

Etter nettverksgenerering

PoLYGONISEBING: Programmet søker rundt hvert "senterpunkt" for å finne
de linjene som omslutter punktet. Senterpunktet har vassdragsnummer
som egenskap. Det dannes sammenhengende polygoner. Hver linje tilhører
etter dette et senterpunkt på begge sider av traseen.

Etter polygonisering

Polygonisering

- - '-

.
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TEMATISERING: Grensene får nye tema, alt etter strukturen i vassdragsnummeret på begge sider. Noen traseer blir grenser på høyt nivå
hierarkiet, og noen på lavt nivå: alt bestemt av vassdragsnummeret.

Før tematisering

Etter tematisering

HIEAARKI-øyGGING: Det opprettes polygoner som tilsvarer enhetene i

REGINE. De nye polygonene er bestemt ut fra vassdragsnummeret. Prosessen går over flere trinn.

•
•

Laveste nivå

Neste nivå

Høyeste nivå

Etter at denne prosessen er gjennomført, er REGINE's kartbase_ferdig.
Vi har fått dannet polygonhierarkiet, som er et helt nødvendig kartografisk hjelpemiddel for flere formål.

4. BRUKSOMRÅDER
Som nevnt tidligere så vi muligheter til å benytte den digitale kartdatabasen til flere formål. Jeg skal her vise eksempler på hva den er
benyttet til pr. dato, og hvilke andre bruksområder vi kjenner til.
l. Fleksibel uttegning.
Kart med nedbørfeltgrenser for laveste nivå, vassdragsnummer og areal,
produseres ved å tegne direkte på 1:50 000 kart.
Det er vist stor interesse for disse kartene. Etater som forvalter
vassdragene eller fagfelt i tilknytning til vassdragene, har stor
nytte av dokumentasjon av de minste enhetene. Arealpåføringen er en
viktig informasjon.
Hierarkioppbygingen i kartdatabasen har gjort det enkelt å plukke ut
enkelte polygoner på fritt valgt nivå. Dette har medført at generalisering av nedbørfeltgrenser ikke er noe problem.
NVE er ferdig med å dokumentere REGINE's inndeling på kart i 1:500 000.
Kartboka er ordnet etter vassdragsområde. Kart og lister ligger sammen
for de områdene som dekkes av kartet. Kart og lister skal kunne leses
samtidig; listene på venstre side av boka, kartene på høyre.
Kartene i målestokk 1:500.000 inneholder følgende informasjoner:

* En forenklet kystkontur, elvekontur og innsjøkontur med sjøtone.
Dette grunnlaget er produsert digitalt av Statens kartverk fra
kartgrunnlag i målestokk 1:1 mill.

* Nedbørfeltgrenser og vassdragsummer, produsert digitalt av NVEVassdragsdirektoratet fra kartgrunnlag i målestokk 1:50.000.

* Kommunegrenser og kommunenavn. Grensene er produsert manuelt av

Statens kartverk, kommunenavnene er påført av INA ved Telemarksforskning i Bø.

* Oversikt over aktuelle kart i hovedkartserien NORGE 1:50.000
En del kart er produsert i fritt valgte målestokk og med det detaljeringsnivå som passer til kartutsnitt og målestokk.
Foreløpig har ikke etterspørselen vært så stor etter nedbørfeltgrenser
alene. Men det er benyttet til rapporter og brosjyrer over enkelt
vassdrag. Der er vassdraget med nedbørfelt hentet fra kartdatabasen.
2. Grunnlag for temakart.
Det dette er benyttet mye til er som grunnlag for temakart. Vi
benytter her i tillegg til IGS-systemet et temakartverktøy SUPERMAP
fra Norsk Regnesentral. Ethvert Koordinatfestet punkt kan plasseres
på et valgt utsnitt med symbol og tekst.
De områder som berøres av inngrepet eller der vassdragselementet er
lokalisert, plukkes ut og tegnes som en del av grunnlaget. Dette gir
en avgrensing av de aktuelle områder på kartet som har vist seg
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hensiksmessig. Deretter tegnes symbol og tekst fra SUPERMAP.
Følgene kart er produsert:
Kart over vassdrag i verneplan I-Ill, og forslag til verneplan IV.
Kart over fosser i Sogn- og Fjordane.
Kart over vassdragsinnretninger i Haldensvassdraget og
Mangenvassdraget.
Kart over utbygd vannkraft i Hordaland og søndre del av Nordland.
I sistnevte også med verneområdene inntegnet.
Kart over inngrep i Nordland.
Kart over målestasjoner i Trøndelag.
Kart over terskler i Hallingdalsvassdraget.
Kart over "Kystnære småvassdrag i Aust-Agder", produsert av
Fylkeskartkontoret i Aust-Agder og Geodatasenteret.
3. Automatisk tilordning av vassdragsnummer.
Kartbasen kan også benyttes til automatisk stedfesting til vassdrag.
Det vil si at ethvert utm-koordinatfestet punkt, kan få tilordnet
vassdragsnummer automatisk.
Dette er benyttet bl.a. for å tilordne vassdragsnummer til jordprøver
fra NIJOS og lokalisering av målestasjoner i nedbørfelt.
4. Automatiske areal beregninger.
Etter bearbeidingen av kartdatabasen er en aytomatisk areal beregninger
av alle polygoner på alle nivå utført. Disse tallene kan tegnes på
kart og er i tillegg overført til edb-registeret med REGINEopplysninger.
.
5. Grunnlag for analyseformål.
Nedbørfeltgrensene planlegges benyttet som datagrunnlag for
analyseformål. Koblet sammen med annen areal- eller punktinformasjon
kan en bl.a. finne
- nedbørfeltenes fordeling på kommuner og grunnkretser
- avrenning og tilsig fra nedbørfeltene
- ulike feltparametre som sjøprosent, breprosent, andel skog osv.
innen nedbørfeltene.
- høydefordeling i nedbørfelt

5.

VIDERE ARBEID

Vassdragsregisteret sammen med resten. av NVE er i gang med forarbeid
til innkjøp av Geografisk informasjonssystem. Dette ønsker vi å
benytte til vedlikehold og oppdatering av kartdatbasen, samt utvide

mulighetene til å kombinere geografiske data i analyseformål og
presentasjon. Vi har satt opp i fem punkter det vi ønsker å oppnå:
l. Forenklet og enhetlig tilgang for brukere mot NVE's ulike informasjonssystemer (databaser) og forbedrede presentasjoner av
resultatene.
2. Produksjon av tema kart i valgfri målestokk og utsnitt på skjerm
eller utskrift (plott).
(Ulike tema kan kombineres.)
Eks. på tema: nedbørfelt, sjøer, elver, breer, ulike tekniske
installasjoner, flomkart, riks-, fylkes- og kommunegrenser.
3. Editering og seleksjon på data og redigering av utdata før
presentasjon.
4. Beregninger og analyser. (ulike parametre for beregninger og
analyser kan beregnes automatisk.)
Eks.: avrenning, tilsig, volumberegninger, interpolering.
5. Nedbørfeltpolygonene til REGINE må kunne identifiseres og
vassdragsnummeret tolkes. Forenklet ajourhold.
Dette vil ikke kunne være i full drift før i slutten av 1991. Men en
del arbeid må gjøres i installering og implementasjon.
Til da vil vi fortsette og forhåpentligvis øke service med uttegninger
fra basene og tema kart i det verktøyet vi har tilgjengelig.
Vi vil også vedlikeholde kartdatabasene i forhold til feil som
oppdages og foreta videre inndelinger etter ønsker fra brukerne.
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DATABASE FOR VASSDRAGSINNGREP

Min bakgrunn er fra statlig miljøvemforvaltning på fylkesnivå. Årsaken til at MVA i Nordland
er representert med et Innlegg er at vi i samarbeid med NVE har gjennomført et prøveprosjekt med det formål A opprette en database over inngrep i vassdrag knyttet til Vassdragsregisteret. I mitt Innlegg -vil jeg gå nærmere inn på følgende:
1. Generelle betraktninger om en inngrepsdatabase. Prinsipielle problemer.
2. Orientering om forsøksprosjektet.
3. Perspektiver framover på grunnlag av erfaringer så langt.

1.

Generelle betraktninger om en Inngrepsdatabase. Prinsipielle problemer.
I det arbeidet jeg og mange andre ved MVA har, f.eks Samlet plan for vassdrag,
behandling av inngrepssaker, plansaker og vemesaker, hviler mye på oversikter
over naturverdier. Vi har EDNA, FRIDA, VILTREG og VILTOBS - 4 databaser som
snart vil samles i NATURBASE. Ofte vil det i slike sammenhenger være nesten like
viktig å ha kjennskap til påvirkninger og inngrep i et område. Behovet for en
Inngrepsdatabase er absolutt tilstede som sammen med NATURBASE kan bidra til
et godt grunnlag for en bærekraftig naturressursforvaltning. Det er ønskelig at
Vassdragsregisterets INNGREP kan danne grunnlaget for et slikt verktøy. Vi ønsker
oss en lettfattelig, pålitelig oversikt over inngrep i vassdrag som er relevante i den
enkelte sammenheng. Det Innebærer god og enkel kartfremstilling, ajourførte
opplysninger og lav brukerterskel.
Problemene (eller utfordringene) er imidertid store. I NATURBASE har vi (miljøvemmyndighetene) godt grep om det som skal inngå I basen: vi er forvaltningsmyndighet for de saksfelt som NATURBASE berører. Mye av dataene er med stor
ressursinnsats samlet inn i løpet av de siste 5-6 årene. En god del av dataene er
relativt stabile; det krever små ressurser å vedlikeholde basen.
Hverdagen for INNGREP er en helt annen, den vil berøre saksfelt der forvaltningsansvaret er spredt: FISkerimyndighetene har ansvaret for fiskeoppdrettssaker;
kommuner, fylkeskommuner og SIFF -har ansvaret for vannverk etc., og arbeidet
med en inngrepsbase vil derfor måtte legges opp på en helt annen måte. Det
viktigste problemet er: hvem skal stå for oppbygning og vedlikehold av registrene?
Den ideelle løsning vil være at ansvaret ble tillagt den etat som hadde hovedansvaret for forvaltningen av de forskjellige inngrepstypene. Dette kan være vanskelig A få gjennomført, primært fordi etatene i ulik grad er interessert i Vassdragsregisteret som igjen kan skyldes at etatene ofte har bygget opp sine egne databaser som tiHredsstiller deres behov.
Den nest-ideelle løsningen vil være at iallefall vedlikeholdsansvaret ble tillagt den
ansvarlige etat, mens Vassdragsregisteret sammen med sine abonnenter sørget for
oppbygningen, men de samme problemene vil sannsynligvis melde seg også her.
En løsning som ikke vurderes som aktuell i denne sammenheng er at miljøvemavdelingene selv bygger opp en inngrepsbase utenfor Vassdragsregisteret. Dette
altemativet vurderes verken som praktisk eller økonomisk mulig, og er heller ikke
ønskelig.

Den gjenstående løsningen er da at NVE i samarbeid med vassdrags registerets
brukere er ansvarlige både for oppbygning og vedlikehold av registrene. Det reiser
seg da flere spørsmål: Finnes det ressurser til dette, og vil produktet tiHredsstille
den ønskede kvalitet? Sagt på en annen måte: vil det være verd innsatsen? Og til
sist: kan det tenkes andre alternativer?
Som eksempel på ressursinnsats kan nevnes at oppbygningen av de to viltregistrene i Nordland har pågått over ca. 5 år, og det er nedlagt ca. 3 årsverk.
Dersom den sistnevnte alternativet skal kunne gjennomføres forutsetter det for vår
del eksternfinansiering: det er tvilsomt at det i den enkelte miljøvernavdeling fimes
muligheter/vilje til å stable ressurser på beina til å fylle registrene når en slik Innsats
blir veid opp mot det øvrige vi har ansvar for. Men miljøvernavdelingen vil neppe
stille seg utenfor dersom det satses massM og stilles midler til rådighet fra f.eks.
konsesjonsavgiftsfondet, MO og ON. Nå vil ikke arbeidet med datafangst til en
inngrepsdatabase være like omfattende som i eksemplet nevnt over, men det vil
allikevel være behov for en betydelig innsats.

2.

Orientering om forsøksprosjektet I Nordland
NVE og MVA i Nordland startet i 1989 et forsøksprosjekt for å få opprettet en
database over inngrep i vassdrag i Nordland. Vi ønsket oss en lettfattelig, pålitelig
oversikt over inngrep i vassdrag i tråd med de ønsker som er nevnt tidligere. En
forutsetning var at en god og enkel kartframstilling var mulig. Vi ville bruke basen
primært som en informsjonskilde ved saksbehandling knyttet til nye inngrepssaker,
men den ville også bli til god nytte i forskjellige plan- og vernesaker.
Sentrale spørsmålsstillinger i forbindelse med dette arbeidet var: hvilke inngrepstyper skal inngå, og hvor omfattende skal de ulike registrene være.
For å ta det siste først. Vi ønsket oss en database med et innhold som begrenset
seg til den informasjonen vi ut fra vårt ståsted kunne nyttiggjøre oss. Mye av vårt
arbeid ble konsentrert om hvilke data de forskjellige registrene skulle inneholde.
Mindre tid ble avsatt til datafangst og arbeid omkring de prOblemstillinger som er
nevnt over vedr. oppbygnings- og vedlikeholdsansvar. De dataene som finnes i
INNGREP er både overført maskinelt fra andre registre og manuelt punchet.
NVE utformet registrene etterhvert som vi definerte innholdet. Utprøvingsprosessen
ble langvarig fordi det oppstod behov og ønsker om endringer i innholdet og oppbygningen.
Hvilke inngrepstyper som idag finnes i INNGREP har med tilgjengelighet til dataene
å gjøre. Den versjonen av INNGREP som foreligger idag omfatter fiskeoppdrettsanlegg (settefiskanlegg) og vannverk som begge er knyttet til et register over
vannkilde; avløpsrenseanlegg og kommunale utslipp. I tillegg har NVE hånd om
registre over kraftverk, overføringer, magasin, forbygninger og terskler. For at INNGREP skal oppfylle våre behov ønsker vi oss i tillegg register over grusuttak i
vassdrag og fisketrapper. Det har også vært på tale med registre over gruver/skjerp
og avfallsplasser.
Prøveprosjektet er pga. forskjellige forhold ikke avsluttet. Kartfremstillingen er i en
begynnerfase, og basen er ikke skikkelig utprøvd. Datafilene er også delvis
mangeHulle.

En av forutsetningene for prosjektet var at det skulle resultere i kart. Denne prosessen er nylig påbegynt: det foreligger forsøksplott av oversiktskart over Nordland
i målestokk 1: 1 000 000 over forskjellige inngrepstyper. Vurdert ut fra disse og de
mulighetene som ligger i Supermap - dataprogrammet som er aktuelt i denne
sammenheng - ser det ut til at vi kan bli godt fornøyd. Det forutsettes da at det
også vil komme inngrepsplott i M 711-serien.

3.

Perspektiver framover på grunnlag av erfaringer si langt
Vassdragsregisteret er i utgangspunktet ikke et lettfattelig informasjonssystem.
Brukerterskelen er forholdsvis høy. Det er en konklusjon jeg drister meg til 'trekke .
etter' ha lest referatet fra forrige brukerforum. I den situasjonen vil vi i MVA i
Nordland understreke at en inngrepsdatabase ikke må bidra til å høyne terskelen
ytteligere: den må være lettfattelig, ha høy pålitelighet, og det må knyttes gode og
enkle kart til databasen. Men da vil også verdien av Vassdragsregisteret etter vår
oppfatning øke betraktelig. Det er av stor viktighet for Vassdragsregisterets framtid
at abonnentene kan bruke det til å hente ut data som er aktuelle og relevante. Ved
opprettelsen aven inngrepsdatabase vil Vassdrags registeret få en adskillig mer
sentral plass i vårt daglige arbeid.
Det vi kan skimte av erfaringer ut fra det omtalte prøveprosjektet så langt kan
oppsummeres i følgende:

En ting er at det trolig er mye å hente på en forenkling av databasen mht. rapporteringsmuligheter, søk etc. Stikkord: brukervennlighet. Her kunne jeg ha kommet
im på en rekke detaljer som jeg finner formålstjenlig , utelate her, bl.a. fordi basen
ikke er skikkelig utprøvd.
Det vesentlige er derimot at det må inngås avtaler med ansvarlige etater på et
reiatM høyt nivå om maskinelle oppdateringsrutiner for de ulike registrene. Dersom
ikke det er gjennomførbart må f.eks. miljøvernavdelingene tildeles ansvar og midler
til , kunne inneha denne rollen, og ev. få status som regionale kompetansesentra
for Vassdragsregisteret.
Til sist litt om økonomi. Dersom miljøvernavdelingen får et ansvar I tilknytning til en
inngrepsdatabase forventer vi at kostnadene for outputs fra databasen står i forhold
til den inputs miljøvernavdelingene bidrar med. Med andre ord: dersom miljøvernavdelingenes innsats fullfinasieres med eksterne midler eller en tilsvarende budsjettøkning er vi seMølgelig villige til å betale for bruk av databasen.
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Møteleder: Per Einar Faugli
Referent : Jan Fr. Holmqvist
Per Einar Faugli nevnte innledningsvis at han har brukt
Haldenvassdraget som case på et vassdrag så fullt av inngrep at det
var helt ødelagt som naturreferansevassdrag etter diverse inngrep.
Dette møtte motbør fra kulturminnesektoren, og befaringen i dag har
vist seg hvor komplisert dette med vassdragsvern har vært.
Foredrag : Astrid Voksø. NVE
Diskysjon etter foredraget:
Oppdelingen av nedbørfelt og de ulike nivåene på enheter og grenser
i REGINE og kartbasen ble diskutert. Det er et problem å framstille
hierarkiet ved hjelp av linjetyper og -farger slik at det er lett å
lese. Nils Yndesdal viste en måte de hadde gjort det på i Sogn og
. Fjordane. NVE har valgt å bruke svarte grenser og ulike strektyper
på M711-kart (NORGE 1:50000). Pris på et slikt kart er foreløpig
kr 100,- + kartkostnader (ca. kr. 40,-).
Nils Valland poengterte at oppdelingen av REGINE og muligheten for
aggregering av opplysninger som er knyttet til nedbørfelt er svært
interessant. Derfor må også framstilling av hierarkiet gjøres
tydelige, f.eks. ved å legge farge med ulik intensitet på
nedbørfelt som "hører sammen". Han mente også at et system
med inntegnet kart- og egenskapsdatabase ville øke slagkraften og
bruksmulighetene for Vassdragsregisteret.
Astrid Voksø og Svein Homstvedt sa at de var klar over problemene
med en god framstilling av REGINES hierarki av enheter på kart, men
at det jobber med saken. Konkret er NVE nå i gang med å vurdere
ulike GIS-systemer. Kravspesifikasjon er sendt ut til de mest aktuelle leverandørene, og i løpet av første halvår 1991 vil et nytt
system være installert for utprøving i NVE. I denne prosessen
holder NVE seg også orientert om hva samarbeidspartnerne har av
ulike verktøy.
På spørsmål om PC-versjonen av kan Vassdragsregisteret legges inn
på Are/Info, svarte Homstvedt: I prinsippet skal Vassdragsregisteret være åpent for å 1egges i nn på ul i ke verktøy. Konverteri ng/ t ilpassing vil kreve tid, penger og vesentlig konsulentarbeid. Det må
avklares nærmere om dette arbeidet skal gjøres i NVE's regi, og i
hvor stor grad brukerne skal bidra til dette.

hm-vass-ref

Foredrag. Steinar Pettersen. Fylkesmannen i Nordland
Diskusjon etter foredraget:
Habberstad: Hvilken glede har vi andre av de forsøkene som er
gjort med INNGREP i Nordland?
Homstvedt:

Pga. kartarbeidet har andre oppgaver, bl.a. videre
utvikling og spredning av INNGREP ligget lavt. Det er
imidlertid mulig å spre registrene i INNGREPs-basen til
de som ønsker, som et system uten data. Det krever at
brukerne bruker tid og ressurser på å legge inn egne
data, og vi samarbeider gjerne om slike oppgaver.

Kjølstad:

Hvordan er data om vannverk og fisketyper lagt inn i
Nordland?

Homstvedt:

Det er data om dette i SIFF og DN som kan overføres
maskinelt.

Val land:

DN har en fiskebase, et svært stort register som
inneholder data som også gjør at det kan brukes som et
vannkvalitetsregister. Aust-Agder har et forsøksprosjekt for 1000 sjøer inngår. Data fra SNSFprosjektet og andre overvåkingsdata, i alt svært mange
parametre, ligger lagret. Dette koplet med Vassdragsregisteret kan gi store muligheter.

Flaa:

Vil MVA i Nordland hente referansedata eller basisdata
fra andre institusjoners registre?

Pettersen:

Det vil variere. Ofte vil vi bruke utdrag eller
aggregering av andres data, særlig stabile nøkkelinformasjoner og referanse til videre datakilder.

E. Hansen:

Vassdragsregisteret har en enorm apetitt. Blir det så
stort at det ikke fungerer og ikke lar seg oppdatere?

Foredrag. Svein Homstvedt
Diskusjon etter foredraget:
Gro Wester. tok opp problemene med hvem som skulle oppdatere dette
og liknende registre, og hvordan forholdet til SEFRAK er. Homstvedt
svarte at rapporten om arbeidet sier en del om ansvarsfordelingen.
Når det gjaldt valget av den konkretedatabaseløsningen for bildehåndtering, framhevet han at det for tida skjer en sterk utvikling
på området digitale bilder. NVE's opplegg bygger imidlertid på
allment tilgjengelig teknologi; FleS-register og SONY videospiller.
Det er også mulig å ta ut papir-fargekopier fra video-programsystemet til en printer som i dag koster ca. 60.000,-, mens svarthvit printer koster ca. kr. 10.000,-. Kostnadene ved å lage bilder
til en database vil imidlertid i stor grad ligge på å strukturere
eksisterende data og bilder, og mindre på selve den tekniske
innleggingen i et databasesystem.

hm-vass-ref

Registreringene i Haldenvassdraget har lagt større vekt på
stedfesting med UTM-koordinater enn SEFRAK har gjort. SEFRAKskjemaene er tatt hensyn til ved oppsett av registreringsskjemaet
for prosjektet "Eldre vassdragsinnretninger".
Gro Wester framholdt at kulturminnevern er en del av miljøvernet.
Kommunen må være med på registrering av eldre innretninger. Hun
reiste spørsmålet om hvilke data vi har i dag, og i hvilken grad
Fylkesmenn og kommuner har oversikt over kulturminner i vassdrag?
Svein Homstvedt framholdt at det ikke fantes systematiserte
oversikter over dette, men at det berodde på personlig kjennskap.
Nils Yndesdal minnet· om at ansvaret for tradisjonelt kulturminnevern er hos fylkeskommunen. Miljøvernavdelingen hos
Fylkesmannen har ikke ansvar for kulturminnevern.
Homstvedt framholdt at ansvarsforholdet for eldre innretninger må
avklares mellom NVE, Riksantikvaren, Fylkeskonservatorene og andre
etater. Dobbeltarbeide bør unngås, og fylker og kommuner bør være
med i registreringsarbeidet.

hm-vass-ref
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VASSDRAGSREGISTERET - BRUKERERFARING/-BEHOV
Nils E. Yndesdal
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Milj.vernavdelinga

Innledning - vassdragsdata for Sogn og Fjordane
Først vil jeg presentere noen data om Sogn og Fjordane som et
"vassdragsfylke":

*

Største vassdrag: 073.Z Lærdalsvassdraget 1184 km 2
middelvassføring 35 m3 /s

*
*

30 vassdrag i S.Fj. har nedbørfelt> 100 km 2
170"
"
"
" > 10 km2

Sogn og Fjordane er et meget "ryddig" fylke med hensyn til
vassdrag/nedbørfeltgrenser. I all hovedsak følger fylkesgrensen grensene for nedbørfelt/vassdragsområder.
En kuriositet:
* 0,05 % av 002.Z Glommavassdraget drenerer fra S.Fj.
Hvis vi starter øverst i dreneringssystemene, så har vi i Sogn
og Fjordane:

*

Norges (og fastlands-Europas) største isbre,
Jostedalsbreen
487 km 2

*

Norges høgeste, urørte fossefall,
Vettisfossen i 074.Z Ardalsvassdraget

*
*

275 m loddrett fall

Norges (og Nord-Europas) dypeste innsjø,
Hornindalsvatnet i 089.Z Hornindalsvassdraget
Norges lengste fjord,
Sognefjorden

514 m dyp

205 km

*

65 klekkeri- og settefiskeanlegg (konsesjonsgitte)

*
*
*

33 lakseførende vassdrag (oppført i SSB's laksestatistikk)

*

29 vassdrag (objekter) vurderes i Verneplan IV

12 % av landets

vasskraftressurser~

51 % av dette er utbygd

10 "objekter" er verna mot kraftutbygging (8 hele vassdrag
fra fjell til fjord)
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Innhold i Vassdragsregisteret i SOgn og Fjordane
En kopi av Vassdragsregisteret er installert på en ND 5400maskin på fylkeskartkontoret. Systemet beslaglegger totalt ca.
6000 pages.
REGINE for S.Fj. består av ca. 2900 enheter.
INNSJØ består av ca. 300 enheter.
I tillegg har vi installert fosseregisteret (HYD-FOSS) og breregisteret (HYD-BRE) m/resp. 502 og 2113 enheter for hele
landet.
Miljøvernavdelinga har lagt ned mye arbeid med å kontrollere
og standardisere navnsetting av nedbørfelt i Vassdragsregisteret. stort sett har alle våre merknader til navn blitt tatt
til følge av NVE. Vi har prioritert et slikt arbeid for at en
en gang for alle skal få "banket gjennom" brukbare og entydige
navn.
Bruk av inndelingssystemet ved miljøvernavdelinga
I registreringa av gardsbruk i
fylket (LANDSYS) blir vassdragsnummeret brukt som en sentral opplysning. En kan på denne
måten utarbeide oversikter over utslipp av silosaft/gjødsel
(eks. gjødseldyrenheter) til enkeltvassdrag/fjordavsnitt m.v.
Vassdragsnummer ble brukt i
arbeidet med vassdragsdelen i
LENKA (Landsomfattende Egnethetsvurdering av den Norske !ystsonen for ~vakultur). I EDNA/FRIDA-registrene (naturvern-/friluftsområder) er det
registrert vassdragsnummer på et meget hØgt nivå (vassdragsområde).
I et internt lysbilderegister er vassdragsnummer registrert
for lettere å kunne søke fram til bilder fra bestemte vassdrag.
I et litteratur- og biblioteksystem for miljøvernavdelingene
(LIBSYS) er det mulig å registrere vassdragsnummer. I Sogn og
Fjordane har vi ikke prioritert denne stedfestingsreferansen,
men heller lagt vekt på å registrere kommunenr. Vi har til nå
ikke gjort oss særlig nytte av RAPPORT-registeret i Vassdragsregisteret.
FISKBASE - (et databasesystem for fiskeforvaltningen i miljøvernavdelingene) planlegges tatt i bruk. Inndelingssystemet i
REGI NE er her sentralt.
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Videre inndeling av REGINE
En svakhet ved Vassdragsregisteret - og REGI NE spesielt - er
at inndelingen for det meste er basert på kraftutbyggingsinteresser. I områder regulert til kraftformål, er inndelingen
gjort svært finmasket, mens det i andre ikke-utbygde områder
er veldig grove inndelinger. Minstekravet på 10 km e1ve1engde
burde vært satt ned til 4-5 km (ev. nedbørfeltstørrelse på
minst 10 km 2 ).
I Sogn og Fjordane har vi - i samarbeid med NVE - identifisert
nye enheter i REGI NE for bruk bl.a i forurensningssammenheng
(landbruk, kloakk, sur nedbør) og i inngrepssammenheng. Vi har
delt inn ca. 250 nye enheter. Disse enhetene vil bli lagt til
tidligere database, og vi er dessuten lovt at grensene vil bli
digitaliserte.
Digitale kart

./.
./.

Miljøvernavdelinga, i samarbeid med fylkeskartkontoret i Sogn
og Fjordane, er i gang med å bruke REGINE's digitale data i
fy1kesat1as-sammenheng (se vedlagte eksempel). Vi har kjØpt
komplette digitale data for REGINE-enhetene for fylket. Opplysningene er oversendt fra NVE-Vassdragsregisteret som SOSIfiler (jf. vedlagte rapport fra Kåre Kyrkjeeide ved fylkeskartkontoret).
Pga. at de siste delene av fylket nettopp er ferdig-digitalisert, har vi foreløpig ikke kommet så langt i bruk av dataene.

./.

Til nå har vi plottet ut et fullstendig p10tt i målestokk
1:250.000 for hele fylket. I tillegg har vi produsert overp10tt på alle kartblad i NORGE 1:50.000 som dekker fylket
(ca.60 kart). Her er med alle grenselinjer og senterpunkt med
vassdragsnummer
og
areal
(se tegnforklaring). Fargeutp10ttinger vil bli produsert på en CALCOMP 5835 elektrostatisk
fargeplotter på Geodatasenteret i Arendal.
utp10ttingene viser at digitaliserings- og kontrolleringsarbeidet er gjort svært nøyaktig. De feilene som var på de
foreløpige digitale nedbørfelt-grensene er tydeligvis luket
bort. Det er av avgjørende betydning at vi kan stole på
dataene i
REGINE. Dette gjelder både den digitale informasjonen og informasjon som ellers er lagt inn i REGINE og tilknyttede registre.
Digitaliseringen av nedbørfelt-grensene gjør at vi for første
gang har fått "riktige" areal for nedbørfeltene i
fylket. De
digitale dataene for nedbørfelt vil bli kombinert med ulike
temainformasjoner, bl.a fiskestatus, inngrepsoversikt, vernestatus, vannkvalitet m.v. I prosjektet "Kystnære småvassdrag i
Aust-Agder" har miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i
AustAgder vist hvordan de digitale nedbørfelt-grensene kan brukes
i praksis.

" vassreg-erf-sfj"

-

ney

05 .11. 1990

Innlece

pA

vaaadra.areciatereta

brukerforum

06 . -07 . 11 . 1990

I første omgang er vi i ferd med å utarbeide et oversiktskart
i målestokk 1:250.000 over nedbørfelt i
fylket, og en oppdatert oversikt over status kraftutbygging/vern. (Vi avventer
utredningen fra Verneplan IV/Melquist-utvalget).
Videre bruk av Vassdragsregisteret
For å få grove oversikter over nedbørfelt og hovedinndelinger
i REGINE, er publikasjonene "Nedbørfelt i vassdragsregisteret"
og "Vassdragsregisterets kartbok" fra NVE nyttige oppslagsverk. Ved miljøvernavdelinga i Sogn og Fjordane er vi i
ferd
med å systematisere informasjon om nedbørfelt i fylket ytterligere, bl.a med statistikker/oversikter over nedbørfeltareal, innsjø-areal, fosser,
breer m.v. Planen er å lage en
enkel rapport med oversikt over nedbørfelt og hydrologiske
objekter i fylket (som vedlegg til et oversiktskart over nedbørfelt).
Dette siste - regional bearbeiding/tilpasning og bruk - tror
jeg vil være sentralt for Vassdragsregisterets videre skjebne.
Fylkesmennenes miljøvernavdelinger kan f.eks. være godt egnet
til å informere brukere lokalt som ikke selv abonnerer på
systemet.
Statens Kartverk, og på regionalt nivå fylkeskartkontorene , sitter i dag etter hvert inne med store kunnskaper
når det gjelder bruk av GIS-system. Dette bør utnyttes aktivt
i det videre arbeidet.

vedlegg:
-

Mellombels rapport fra Kåre Kyrkjeeide, fylkeskartkontoret
Tegnforklaring - plott på NORGE 1:50.000
Eksempel på fylkesatlas Sogn og Fjordane
Utskrifter fra vassdragsregisteret:
Oversikt over de største nedbørfeltene i Sogn og Fjordane

" vassreg-erf-sfj"

-

ney

05 . 1 1 . 1990

VASSDRAGSREGISTERET - REGINE - SOGN OG FJORDANE
OPPBYGGING AV DATABASE
Mellombels rapport 29.10.90
Kire Kyrkjeeide
Statens Kartverk, Fylkeskartkontoret l Sogn og Fjordane

1. INNLEIING

Hausten 1990 er det etablert ein digital kartdatabase over
nedbørfe1tgrenser i vassdragsregisteret (Regine) , for Sogn CXJ

Fjordane.
Iata er henta på digital fonn frå Vassdragsregisteret, NVE. Desse
dataene har bestått CN tematiserte grenseliner med sentralp..mkt for
kvar figur. Til sentralpmkt:et2er det knytta namn (vassdragsrrummer) på
Regine-enheten CXJ arealet i Jan •
Iatahasen er bygd opp i GIS-systemet Are/Info CXJ er operativ ved
Fylkeskartkontoret i Sogn CXJ Fjordane.
Oppdragsgivar er Miljøvemavåel.irga i Sogn CXJ Fjordane ved
vassdragsforVc1ltaren.
2. MÅLSETTING

Hovedmålsettin;Ja med prosjektet kan ein samanfatte til:
1.
2.
3.
4.

Etablere kartdelen til Regine i elt lokalt GIS-system
Knyte kartdelen saman med data fri miljøvernavdelingas database
Produsere kartmateriale over nedbørsfelta
Nytte databasen i arbeid med analysar og konfliktkart

Fylgjame figur syner korleis ein knyter saman qecmetridata
(grenseliner) frå NVE CXJ temadata frå miljøvernavåel.irga:

DlG.
DATA

r::-l J
~

~;mro

~

I

RAProRr

3. DATAKJELDER

Alle data frå NVE-Vassdragsregisteret er levert på sæl-format pr
diskett, i 3 ~. Iatagrurmlaqet dekker vassdragsam:åda:
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069 - 090
062 - 064, 067
002
012
091 - 094, 098

- SOgn og Fjordane
- Hol:åal.ani
- Glamnavassdraqet

- Drammensvassdraget
- Møre og Rcm;daJ

(deler)

"
"
ti

Førebels man:J1ar vassdragsaoråde 068.
Det fæ::matet og kodin;Ja san vart nytta i SCSI-fUene fulgte ikkje
standarden, og varierte til dels mellan sen:iirgane. Dette har ført
med seq auka tidsfortmlk, men ikkje av stort anfan;J. Verre var det
at l'Xlkre fUer hadde fått skader, ved at uvedkalImanæ meld:in:Jar hadde
lagt seq inn mellan kooJ:dinatane.
Total da~ i SCSI data var ca 4 Mb.

Tabeller med data for vassdragsaIIråd har miljøvernavåeli.n;a tatt ut
frå Fies på ND, ved hjelp av rapportgenerator. Her vart det nytta
"fritt" fæ::mat.
San basiskart er det nytta kartblad i Nm-ge l: 50 000 for ovezplott (ca
60 kartblad), og FYl.keskartkantor sin digitale fylkesdatabase.
Det er dette digitale fylkeskartet og arme digitale data, san truleg
vil bli nytta san basiskart i framtida.

4. GJENNOMFØRING
4.1 Konverterin& av SOSI-data

SCSI-filene med grenseliner og sentral~ vart konvertert til
ArejInfo ved hjelp av programma F.lARC og cx:tNmI'. Eiqenskapsdata vert
knytt. til qeanetridata ved Are/Info-kamnan:ioen JOINITEM.
4.2 Oppbygging av database
Det er bygd q:p ein database i Are/Info for kvar av de! 5 cmråda sam
er nemnt ovanfor. Desse databasane irmehel.d tematiserte grenseliner og
sentral~ med 1:emakodi.n;J (sjå vedlagte døme på kodeliste) •
Det at ein har databasar for 5 am:åde, fører med seq at ein må utføre
same søket i 5 mrDer for å få eit karplett kartplott for heile
fylket. Enkeltauråde innanfor fylket vil ein likevel lo.mne søke ut
innanfor den store databasen for cmråda 069 - 090.

4.3 Testing / kontroll av databasen
Det er store datamen:}:ier å hamtere. Difor var det naudsynt
ein del tid på testplott og kontroll frå databasen, før ein
igarq med kartproduksjon i stor stil. Særleg var det viktig
kontrollere at linene hadde fått rett 1:emakodi.n;J. Det viste
dette gjekk problemfritt.

å nytte
gjekk

å
seq at

Det vart tidleg laga testplott fo~ heile fylket, på elektrostatisk
farqeplottar med digitalt basiskart.

4.4 Kartproduksjon

Det er til ro produsert ca 60 overp1att på kartb1ad i Norge l : 50000.
Her er alle grenseliner og sentralpmkt med vassdragsnummer og areal
plotta (sjå velagde tegnforklarirg) •
Det er produsert tilsvarame kart for heile fylket i målestokk

l : 250 000.
Det viktigste produksjonsverktøyet for p1atti.rg eN slike store
dat.amen:Jåer, vert den elektrostatisJæ fargeplattaren. Vanlege vektor
p1attarar kan ikkje han:ltere slike dat.amen:Jåer effektivt.

4.5 Vidare utvikling

Det er ro gjort utvalg på ulike nivå i databasen. Av desse utvalgte
grenselinene vil ein bygge opp flater, med sentralpmkt på same nivå.
Til desse sentralpmkta knytter ein data for aktuelle nedbørsfelt,
frå Fics-databasen. Ein reoord i rapporten frå denne databasen kan

f.eks sjå slik ut:
'073.Z','~DRAGET',1,1,3

Her er:
1. felt
2. felt
3. felt

4. felt
5. felt

:
:
:
:
:

Vassdragsnummer

Namn på nedbørfelt
Kategori
status kraf't:ut:hygqinI/vem
Arma status kraftut:byggirg vern

Kob1i.rgsnøkkelen mel1an desse dataene og sentralpmkta vil vere
vassdragsnummeret.

No kan ein lage eit temakart for aktuelle nedbørfelt, ut frå dei
flatene san har fått naDIl'l. nei opp1ysnirgane san ligg til nedbørfeltet
kan nyttast til valg eN kartsignatur.
5. KONKLUSJON

Grurml.aget for produksjon av temakart er lagt. No er det behov, tid og
ressursar san bestelmner bl:Uken.
Bruk av gode basisdata, rasteJ:p1attar og fot:osettirg direkte frå det
digitale materialet, vil gje kartmateriale med god grafisk kvalitet,
til na:lerate kostnadar.

Vedlegg:

Kopi av sær-hode med temakodeliste.
Kopi eN tegnforklarirg.
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TEIKNFORKLARING
Regine for Sogn og Fjordene
Plott p~ Norge 1 : 50 000 to

M711

Senterpunkt for Regine enhet
Vassdragsnummer
Areal i KV. km
Niv6 O
Vassdragsomr 6de
Niv6 lA
Hovudnedbørfelt / kystfelt
Niv6 lB
Delomr6de
Niv6 2A
Nedbørfelt / kystfelt / sentralfelt
sidenedb ørf elt
'
Niv6 2B
Delomr6de
Niv6 3A
Nedbørfelt I kystfelt I sent rai felt
randfelt I sidenedb .rfelt
Niv6 38
Delomr6de
Njv6 4A
Nedb.rfelt I kystfelt / sentralfelt
randfelt / sidenedb .rfelt
..
Njv6 48
Delomr6de

Produsert ved Fylkeskartkontoret j Sogn og Fjordone
August 1990

FYLKESATLAS SOGN OG FJORDANE
URTBlAD 3.3.1
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KOMMUNE STATISTIKK
Administraslonsutglfter
Kroner pr innbyggar
Bud sle t t 1990
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1111111111

NEDBØRFELT I SOON 00 FJORDANE

1111111111

DEl 30 STØRSTE NEDBØRFELTA
FeltVassdr.
nr.

Namn på nedbørfeltet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

073.Z
074.z
076.Z
072.Z
084.z
087.Z
083.Z
088.z
075.Z
077.Z

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Kommune-nr
utløp/topp

km2

Elvelengde

ÅRDALSVASSDRAGET
JOSTEDØLA
AURLANDSVASSDRAGET
JØLSTRA
BREIMSVASSDRAGET
GAULARVASSDRAGET
STRYNEVASSDRAGET
FORTUNVASSDRAGET
ARøyvASSDRAGET

978.9
864.5
800.1
714.2
636.0
627.3
532.0
507.7
449.2

78.2
49.1
66.1
51.2
58.4
50.4
76.0
50.8
41.5
42.0

1422
1424
1426
1421
1432
1445
1430
1449
1426
1420

0545
1426
1426
1421
1431
1445
1432
1449
0514
1426

· 089.Z
071.Z
085.Z
075.4z
072.2Z
084.7Z
088.2Z
082.Z
088.1Z
077.3Z

HORNINDALSVASSDRAGET
NÆRØYELVI
OSELVVASSDRAGET
MØRKRISVASSDRAGET
FLÅMSELVI
NAUSTA
LOENVASSDRAGET
GUDDALSVASSDRAGET
OLDENVASSDRAGET
SOGNDALSELVI

427.6
289.7
286.8
281.6
279.9
277.1
260.5
258.5
225.5
174.9

46.5
25.3
42.7
34.1
41.9
43.0
21.9
38.9
19.0
27.1

1443
1421
1401
1426
1421
1433
1449
1429
1449
1420

1449
1235
1445
1426
0620
1433
1449
1429
1449
1420

21) 079.Z
22) 086.z
23) 078.2Z
24) 073.2Z
25) 085.4z
26) 070.Z
27) 074.2Z
28) 080.4z
29) 070.5Z
30) 085.5Z

HØYANGERVASSDRAGET
GJENGEDALSVASSDRAGET
BØYAELVI
ERDALSELVI
SOLHEIMSVASSDRAGET
VIKSVASSDRAGET
NYSETELVI
BØFJORDELVA
ARNAFJORDVASSDRAGET
NORDDALSELVA

171.6
170.2
143.2
137.8
118.5
117.1
111.4
108.3
106.2
97.2

16.8
27.5
10.9
19.3
18.0
21.4
22.6
21.2
14.0
20.5

1416
1445
1418
1422
1401
1417
1424
1413
1417
1401

1416
1445
1418
1422
1401
1417
1424
1413
1417
1401

areal.

-------- --------------------- ------LÆRDALSVASSDRAGET
1184.2

-------
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NEDBØRFELT I SOON 00 FJORDANE

1111111111

DEl 30 STØRSTE

NFJ>BØRFELTA
(SORTERT ETTER ELVELENGDE)

FeltVassdr.
nr.

Namn på nedbørfeltet

073.Z
083.Z
076.Z
084.z
072.Z
088.z
087.Z
074.z
089.Z
084.7Z

LÆRDALSVASSDRAGET
GAULARVASSDRAGET
JOSTEDØLA
JØLSTRA
AURLANDSVASSDRAGET
STRYNEVASSDRAGET
BREIMSVASSDRAGET
ÅRDALSVASSDRAGET '
HORNINDALSVASSDRAGET
NAUSTA

1184.2
627.3
864.5
714.2
800.1
532.0
636.0
978.9
427.6
277.1

78.2
76.0
66.1
58.4
51.2
50.8
50.4
49.1
46.5
43.0

1422
1430
1426
1432
1421
1449
1445
1424
1443
1433

0545
1432
1426
1431
1421
1449
1445
1426
1449
1433

11) 085.Z
12) 077.Z
13) 072.2Z
14) 075·Z
15) 082.Z
16) 075.4z
17) 086.z
18) 077·3Z
19) 071.Z
20) 074.2Z

OSELWASSDRAGET
ARøyvASSDRAGET
F'LAMsELVI
FORTUNVASSDRAGET
GUDDALSVASSDRAGET
MØRKRISVASSDRAGET
GJENGEDALSVASSDRAGET
SOGNDALSELVI
NÆRØYELVI
NYSETELVI

286.8
449.2
279.9
507.7
258.5
281.6
170.2
174.9
289.7
111.4

42.7
42.0
41.9
41.5
38.9
34.1
27.5
27.1
25.3
22.6

1401
1420
1421
1426
1429
1426
1445
1420
1421
1424

1445
1426
0620
0514
1429
1426
1445
1420
1235
1424

21) 088.2Z
22) 070.Z
23) 080.4z
24) 085.5Z
25) 073.2Z
26) 088.1Z
27) 085.4z
28) 079.Z
29) 070·5Z
30) 078.2Z

LOENVASSDRAGET
VIKSVASSDRAGET
BØFJORDELVA
NORDDALSELVA
ERDALSELVI
OLDENVASSDRAGET
SOLHEIMSVASSDRAGET
HØYANGERVASSDRAGET
ARNAFJORDVASSDRAGET
BØYAELVI

260.5
117.1
108.3
97.2
137.8
225.5
118.5
171,6
106,2
143,2

21.9
21.4
21.2
20.5
19.3
19.0
18,0
16,8
14,0
10,9

1449
1417
1413
1401
1422
1449
1401
1416
1417
1418

1449
1417
1413
1401
1422
1449
1401
1416
1417
1418

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

areal.
km2

-------- --------------------- -------

Elvelengde

Kommune-nr
utløp/topp

-------
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Miljøvernavdelingen
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1. INNLEDNING
Som deltaker på Brukerforum for Vassdragsregistret har jeg lyst til
først å betrakte NVE's arbeid sett fra mitt ståsted. Endel ttluftslott tt
kan synes vel langt fra grasrotas nære behov, jfr videolagring av
lysbilder fra gamle inngrep i vassdrag. Selv om slik moderne teknikk
viser fasinerende muligheter for registrering, arkivering og bruk,
tviler jeg på at dette er noe som ligger nært for f.eks. MIK-kommunenes
behov. Da er det . nok mer bruk for gode kart i første omgang. Med
komplett~ring i digitaliseringen av nedbørfeltgrensen og ny
kartkatalog komplett, står brukerne straks bedre rustet enn før.
2. VIN-PROSJEKTET
I VIN-prosjektet (Vassdragsforvaltning i Norge) har undertegnede pekt
på viktigheten av at MD tar ansvar for Vassdragsregistret. I og med at
vannressursoppgaver i det siste er overført til SFT og DN, bør også
disse instanser være representert i Vassdragsregistrets styre. At
vassdragsforvalterne er representert her, er ette~ min mening en
selvfølge.

3. ERFARINGER MED VASSDRAGSREGISTRET - KART
Miljøvernavdelingen har i mars 1990 fått tegnet ut 3 plott i målestokk
1:300 000 over Sør-Trøndelag. Kartet inneholder nedbørfeltgrenser,
kystkontur, vanns treng og nr på nedbørfelt nivå 2 B. Kartet skulle
benyttes av landbruksmyndighetene til registrering av forurensninger.
Liten tilbakemelding mottatt fra landbruksmyndighetene.
Kart 1:50 000 finnes for hele fylket, men bare i folie for enkelte
områder.

4.

BRUK AV REGISTRET

Miljøvernavdelingen går fra 1.1.91 over fra Nord-anlegg til PC-nett.
Vi må derfor erstatte vårt riåværende opplegg med en PC-versjon.
Nåværende NORD-versjon bar menyfeil som ikke er rettet opp. Altså ute
av drift.

5. IKKE UTNYTTEDE MULIGHETER
Mulighetene til å legge inn Rapporter har vi hatt lenge. Vi har ikke
prioritert dette da tilsvarende arkivopplysninger ligger inne i Libsys
hva gjelder våre egne rapporter. Våre statistikk- og inngrepsversjoner
har dessverre vist seg temmelig tomme for opplysninger. Var det ikke
meningen at NVE ifølge kontakten skulle holde oss med ajourførte
registre?
Registret har vært lite brukt i 1990. Det har vært en forespørsel,
om arealet av et vann. Dette fant vi ikke i registret.
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6. DATABASER
I 1990 har vi opprettet en database for Hyttenes vannforsyning.
Videre har vi laget oss et innsjøregister og lagt inn "samtlige"
vann i en kommune inn i dette.

7. FRAMTIDSVISJONER
Når PC-versjonen "kommer på lufta" ser jeg for meg at nye data snart
kan legges inn (fisketrapper, grusuttak, terskler, forbygninger,
fosser etc). Men hvem bør gjøre jobben? NVE's regionkontor bør ha
ansvar for endel av dette. Mest mulig data burde prinsippielt vært
framskaffet av kommuner, organisasjoner etc. på lokalt plan, men
selvfølgelig etter en "oppskrift". Da ville vi fått et lokalt
miljøengasjement på kjøpet.
Miljødata i Regine bør så utgis som temakart i en fylkespresentasjon
fra Miljøvernavdelingen i Sør-Trøndelag, jfr det som Sogn og Fjordane
har presentert i 1990 for sitt fylke. For å få dette til er vi
imidlertid avhengig av GIS-systemer. Bruk av IT-teknologi i
miljøforvaltningen burde være en selvfølge for å skape oppmerksomhet
rundt vår virksomhet.

Jan Habberstad

BRUKERERFARINGER MED VASSDRAGSREGISTERET

Hydrologisk avdeling - Vidar Raubakken

Bruk og nytte Hydrologisk avdeling har hatt av
Vassdragsregisteret fram til i dag:

*

Avdelingen arbeider med å bygge opp en ny database som
skal samle alle typer hydrologiske parametre for en
stasjon/målepunkt. I denne forbindelse lages nytt
nummersystem for avdelingens stasjonsnett, her blir
Vassdragsregisterets nummersystem lagt til grunn.

*

Vassdragsnummer blir brukt i forbindelse med
korspondanse. Bøkene "Nedbørfelt i Vassdragregisteret"
og "Vassdragsregisterets Kartbok" blir brukt til oppslag.
Vi har også gått inn "online" i databasen for å hente ut
0fplysninger - her er brukergrensesnittet i dag for
darlig til at en tilfeldig bruker kan ta systemet i bruk.
For at systemet skal bli brukt i større utstrekning må
det lages et mer tilgjengelig brukergrensesnitt.
Det er også ønskelig med et kart over vassdra~sområdene
på samme detalj som i kartboka, dette for å fa oversikt,
og lettere kunne se større sammenhenger.

Fremtidsmuligheter:

*

I avdelingens nye database vil vassdragsnummeret bli
brukt som søkebegrep. Vi tenker oss muligheten å gå inn i
databasen med vassdragsnummeret som utgangspunkt og få
opp et bilde som viser hvilke stasjoner vi har data for i
det gitte vassdragsområdet.
Et stort fremskritt vil være dersom vi får dataene tegnet
på kartet, dette vil gi stor støtte ved søking og
utvelgelse innen et stort område.

*

Det viktigste for avdelingen er å kunne beregne avløp ved
å kombinere nedbørfeltgrense med isohydater. Vi tenker .
oss muligheten å kunne beregne .avløp i hvert gitt
nedbørområde eller aggregerte områder. Dagens isohydater
er beregnet ut fra 30-60 normalen, i løpet av 3 - 4 år
har vi nytt datasett med 60-90 normalen.
Det er også ønskelig å kunne få avløpstall for et
vilkårlig punkt i et vassdrag. For å generere dette
trengs også høydedata som grunnlag. Da må det genereres
en feltgrense fra det angitte punkt til nærmeste gitte
feltgrense.
Disse oppgavene vil bli enklere å løse når vi får innført
GIS som verktøy i NVE.
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BEHOV FOR ET VASSDRAGSINFORMASJONSSYSTEM
VED VANNBRUKSPLANLEGGING
Prosjektleder Ivar Helleberg

Vannbruksplanlegging, eller flerbruksplanlegging for vassdrag, er en form for virksomhet
som krever omfattende viten om både naturgitte forhold og samfunnsmessig bruk og
brukerinteresser knyttet til vassdraget. Jo mer vi vet, desto bedre er i prinsippet
utgangspunktet for å få til en god plan som kan legges til grunn for den totale forvaltning.
Behovet for detaljer vil avhenge av vassdragets størrelse, planens målsetning, hvordan den
skal brukes osv. Mange er de som har gått ned i detaljene og "registrert seg i hjel".
Mitt utgangspunkt er ikke at vannbruksplanleggingen krever oversikt over alt fra a til å, men
samtidig er det nødvendig med tilstrekkelig datagrunnlag slik at oversiktlige informasjoner
gir riktig bilde og godt nok beslutningsgrunnlag.
Informasjon lar seg som regel skaffe til veie, men ofte er registreringsarbeidet og
bearbeiding/systematisering av data dyrt og tidkrevende. Det hender - kanskje ikke så .
sjelden - at registreringer blir utført på nytt selv om arbeidet er utført før. Grunnene til slikt
dobbeltarbeid kan være ulike; ·vet ikke·, ·vanskelig finne fram
·fore'de~ og mange
flere. I en slik situasjon er det at vannbruksplanleggeren ønsker seg et VERKTØY.

a

r,

Når jeg begir meg inn på dette feltet, er jeg klar over at temaet er vanskelig, og det er lett
å havne på dypt vann. Når julekvelden nærmer seg er som regel skillet mellom ønskelister
og innholdet i julenissens sekk stort.
Overdreven frykt for å fremme ønsker, medfører likevel stor risiko for manglende
. helhetssyn. Konsekvensen blir da, som vi så ofte ser, spredte systemer uten innbyrdes
kommunikasjon. Ressursbruken blir kanskje Ilke stor som for helhetlige systemer, men
nytteverdien bare en brøkdel. Derfor tar jeg sjansen på å vise fram (i alle fall en del av)
ønskelista, og jeg tillater meg å gjøre det uten i denne omgang å koble det til det tilbudet
som allerede finnes i dagens vassdragsregister.

Problemstilling
Data om vassdraget er nødvendig i mange sammenhenger. De mest omfattende informasjoner kreves gjerne I forbindelse med utarbeidelse av vannbruksplaner, eller flerbruksplaner
for vassdrag. Vannbruksplanlegging er ofte sett på som engangsprosjekter, og når jobben
først er utført er grunnlaget der.
Verden er foranderlig, så slik er det ikke. Planlegging etter PBl skal være en rullerende
prosess, og det er ingen grunn til at Ikke vannbruksplanleggingen også skal være det. I
framtida må vi regne med at vassrelatert planlegging blir en del av samfunnsplanleggingen.
Hvis vi tror at vi skal lage den ideelle plan første gangen vi prøver, tar vi også fell. Da
legger vi ambisjonsnivået så høyt at målsettingen Ikke lengre er realistisk, og det ideelle
blir det godes fiende. Dette tilsier også rullerende planlegging.
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Side 2
For større vassdrag er det også i andre sammenhenger behov for oversikter over forurensningstIlførsler, og som kan oppdateres med jevne mellomrom. Dette gjelder f.eks.
forurensningsmyndighetenes behov, bl.a. SFT og miljøvernavdelingene.
Vi skal heller Ikke glemme behovet for Informasjon til offentligheten. På det feltet er vi for
dårlige i dag - bl.a. fordi nødvendige data er vanskelig tilgjengelige.
Data kreves gjerne på litt forskjellig form, spesifisert på ulik måte, og for hver gang skal
det kanskje være litt mer nøyaktig enn forrige gang. Dessuten er "alltid" grunnlagsdata og
forutsetninger så mye endret at de må ajourføres.
Hver gang er det en møysommelig jobb som mi gjøres, og som gjerne legger beslag pi
kostbar arbeidstid bide hos offentlig ansatte og konsulenter. Skal vi så se på konsekvenser
av ulike forutsetninger, og regne gjennom flere alternativer, vokser jobben ytterligere.
Denne arbeidsmåten er pent sagt urasjonelI, og bør unngås. Det gjelder desto mer fordi
mesteparten av de data vi møysommelig samler sammen allerede finnes I ulike dataregistre
eller offentlige arkiver.
Som et ledd I arbeidet med Handlingsplan Glomma har vi utviklet spredningsmodeller for
ulike forurensningskomponenter. F.eks. forteller modellen hvor mye vi finner igjen ved
Askim dersom ett kilo fosfor slippes ut ved Elverum.
Fosforets blotllgjengelighet er et annet stikkord. Avhengig av kilde er andelen av fosfor som
er tilgjengelig for biologisk produksjon I vassdraget forskjellig.
Disse nye modellene bidrar til å øke behovet ytterligere for rasjonell frambringelse av
grunnlagsdata.

Innsamling av data
Hvilken arbeidssituasjon kan en vannbruksplan legger tenke seg? Hvilke typer data trengs?
Jeg tar som utgangspunkt at behovet kan dekkes gjennom et vassdragsinformasjonssystem. Generelt for all bruk av systemet vII gjelde høye krav til brukervennlighet, dvs. at
terskelen for å ta I bruk systemet er lav, og at det er rasjonelt og arbeidsbesparende å
bruke. I prinsippet bør det være mulig å gå Inn og peke på to punkter hvor som helst I
vassdraget og få summert den ønskede Informasjon, f.eks. virksomhet, arealtype e.l. mellom
disse.
Blant aktuelie datatyper av betydning for forurensning/vannkvalitet nevnes:
•
•
•
•

Hydrologiske data
Vannkvalitetsdata, overvåkningsresultater
Arealdata; Fordeling av ulike arealtyper I nedbørfeltet
Landbruk
- Punktkilder
- Arealdata for jordbruk. Eng/Aker, evt. med bonlterlng etc. Det er også lett å se
behovet for 'fordeling av særlig jordbruksarealer etter fallforhold, jordtyper,
avstander til vassdrag m.v.
• Utslipp fra kommunale avløpsanlegg og fyliplasser. Dette bør kunne samordnes med
en forbedret dataregistrering og -behandling I forbindelse med fylkesmannens tilsyn,
jfr. kommunal utbygging av fjernkontrollsystemer
• Industriutslipp, jfr. SFT's arkivmateriell
• Spredt bebyggelse
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Side 3

I tillegg er det behov for å kunne hente ut andre typer data fra ulike registre, tilfeldig valgte
eksempler kan være:
•
•
•
•
•
•
•

Ulike tekniske inngrep og planer om slike
Vannverksregistre
Friluftsområder
Fiskestell
Vilt
Verneområder
Register over bestemmelser fastlagt I ulike sammenhenger, f.eks. utslippstillatelser,
reguleringskonsesjoner, manøvreringsreglement osv.
• Undersøkelser, rapporter og publikasjoner som vedrører vassdraget

• Osv.
Oversikter som kan belyse brukerinteresser og konflikter mellom disse er interessante.
En utvikling må tilgodese behov på tvers av administrative grenser/etatsgrenser.

Bearbeiding - resultater
Resultater må kunne presenteres på en informativ og lett tilgjengelig måte, f.eks. i form av
tilpassede rapporter, uttegning på kart, grafiske presentasjoner osv.
Visjon: Sitte ved lett tilgjengelig terminal (helst egen PC) og hente ut alle relevante data
som foreligger i ulike registre ved å ·peke og bestille·.

Realisme? Hva kreves? Muligheter og begrensninger
Noe utfyllende svar på hva som er realistisk gjennomførbart kan Ikke gis her og nå. Mye vII
være å vinne med et godt system, særlig i form av at vi får bedre hjelpemidler til å
prioritere riktig. Et vassdrags informasjonssystem må også vurderes opp mot kostnader, og
dette krever utredning. Etter min mening bør en slik utredning gjennomføres.
Noen hovedsynspunkter kan likevel gis nå:
• Registrering av data inkludert ajourhold er den største bøygen for Aholde et system
operativt.
En stor del av de data som trengs finnes allerede i offentlig statistikk, eller i ulike
dataregistre eller offentlige arkiver for øvrig.
• Det må etableres brukervennlige systemer for å hente Inn ønskede data fra de
registre hvor de allerede finnes.
• Grunnkretser er Ikke tilpasset vassdragene. Dette problemet må løses. Data som er
adressert til grunnkretser eller er stedfestet med koordinater må kunne være
tilgjengelige.
• Teknologien gir vesentlig større muligheter nå i forhold til for få år siden med tanke
på utvikling av brukervennlige systemer. Dette må utnyttes!
• GIS-system!
• SK sentralt mht. standardisering/datautveksling. MISAM.
• Ønskelister er gjerne lange. Må prioriteres ut fra et helhetshensyn
• Brukerkompetanse og interesse en forutsetning!

Det kan synes å være et langt sprang fra det vassdragsregisteret dekker i dag til de
ønskemål som er skissert foran, og det er formodentlig nødvendig å ta i bruk andre verktøy
enn det som benyttes for vassdragsregisteret i dag. Det bør likevel utredes å igangsette
utvikling av et vassdragsinformasjonssystem som dekker behov som jeg har nevnt.
Vassdragsregisteret antas å kunne danne utgangspunkt for dette arbeidet.
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BEHOV FOR VASSDRAGS-INFORMASJONSSYSTEM I EN MIK-KOMMUNE
Innlegg ved Vassdragsregistrets Brukerforum 7.11.90
v/ avdelingsleder Johan Chr. Mørkved, Steinkjer kommune

En forutsetning for mine kommentarer baserer seg på at MIKprosjektet vil måtte fØre til et mer desentralisert ansvar for
vann/avlØp, miljøvern og arealforvaltning. (Til kommunene l)
Idag er dette spredt på svært mange nivå, med relativt liten grad
av delegering til kommunene. Både Fylkesmannen, Fylkeskommunen og
Landbruksetatene har idag større forvaltningsansvar enn kommunen
når det gjelder vassdragsforvaltning. Fra de ovenforliggende
nivåer er det ikke etablert noen formell informasjonsflyt mellom
de ulike nivåer, og dermed kan man i enkeltsaker oppleve liten
forståelse på lokalt nivå for de ulike beslutninger som fattes
på nasjonalt og regionalt nivå.
(Eks. arbeidet med ulike verneplaner.)
Svært mye av kommunal virksomhet og planlegging handler om
relasjoner mot vatn og vassdrag. Dette gjelder alt fra
tradisjonelle bruksfunksjoner som drikkevatn og resipient, til
opplevelsesfunksjoner i frilufts- og rekreasjonssammenheng.
I kommuneplan for Steinkjer kommune for 1990-94 er det vedtatt 3
hovedsatsingsområder:

MILJØ - NÆRINGSUTVIKLING - 'BARNS OPPVEKSTVIKLKÅR
For alle 3 hovedområdene vil vassdragsinformasjon spille en viktig
rolle som grunnlag for prioriteringer og beslutninger.
Det er i 1989 vedtatt en egen MiljØplan hvor det er slått fast at
Steinkjer kommunes hovedutfordring innen miljØ- og
ressursforvaltning i årene som kommer vil være

Begrense forurensningen til vann og fra fast avfall.
Det er videre utpekt 3 statsingsområder:
FORURENSNING

RESSURSFORVALTNING

VERN

bl
STEINKJER KOMMUNE

Satsingsområde Forurensning er innde1t i 4 undergrupper:

1. Forurensning til vann
2. Forurensning til luft

3. Fast avfall
4. Støy

Den største utfordring for kommunen ligger innenfor område 1 og 3.
Disse gruppene henger også sammen p.g.a. at fast avfall fØrst og
frems~ forurenser via sigevann til våre innlandsvassdrag.
Det er videre utformet en rekke delmål og strategier innenfor
hvert statsingsområde. Av ialt 37 uttrykte mål vil ca 20 har
direkte behov for vassdragsinformasjon i forbindelse med
utarbeidelse og gjennomføring av mer detaljerte tiltaksplaner.
Vi har under utarbeidelse en egen plan for Miljøretta Helsevern i
kommunen. Også her vil vanninformasjon spille en sentral rolle,
både i forbindelse med drikkevannets betydning rent helsemessig,
og en rekke andre faktorer knyttet til vannets betydning for helse
og trivsel mer generelt.
En kan sette opp fØlgende atrukturering av kommunens befatning med
vassdragsinformasjon:

ANSVARSOMRÅDE

DATABEHOV

METODE

Bebyggelse
Veier
Landbruk
Masseuttak
Fyllplasser
Vegetasjon

Manuell
registrering

AREALBRUK/VERN
Målsetting:
- adkomst
- buffersone
- · fuglebiotop
- viltområde
- tur drag

.....

AJOURHOLD

VANN/AVLØP
Målsetting:
- drikkevannkvalitet
- badevannskvalitet

. . . ..

Bakterietall
Ph
Næringssalter
Ledningsevne
Hydrologis·ke data
- utslippspkt
- renseanlegg
- PE

Prøvetaking
Manuell/Autom.
Analyser
AJOURHOLD

FRITID
Målsetting:
- tilgjengelighet
- turdrag
- fiske

Bakterietall
Temperatur
Biologiske data

Prøvetaking
Manuell/autom.
Analyser

G3
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Vassdragsinformasjonssystemer Ml være APNE løsninger slik at det
kan etableres 2-vegs kommunikasjon mellom de ulike forvaltningsnivåene.
Systemene må være GEOGRAFISK RELATERT (GIS-system)
GEOVASS
Steinkjer kommune leder et prosjekt som tar sikte på å få etablert
et eget geografisk vassdragsforvaltningssystem GEOVASS.
Målsettingen med dette prosjektet er å kunne fremskaffe bedre
beslutningsgrunnlag til de ulike nivåer. Dette skal lØses gjennom
å generere et felles informasjonsgrunnlag som skal forsynes fra og
bet jens av mange ulike systemer.
Forutsetningen er at informasjonen i basen skal være LETT
tilgjengelig for alle brukerne.
En har valgt å utvikle systemet på ARC/INFO, og man har så langt
foreslått fØlgende inndeling av HOVEDMENY:
OPPSLAG
ANALYSE
RESULTAT
SERVICE
IMPORT

Sammenstilling av data
Konflikt, egenskapsrapport, buffer
Arkivering av resultat
Kopiering, sletting, DOS, ARC/INFO etc
Inn/ut, kontroll, siling, egenskaper

Hovedinngang i systemet vil være:
l. Fylke
2. Kommune
3. Sted
Lagdeling (Cover) for VASSDRAG:
Elver
NedbØrsfelt
Tåleevne
Utslipp
Enkeltutslipp
Kontroll
Rensetiltak

Elver, bekker med resipientvurdering
NedbØrsfelt, minst inndeling
KOMSYS, konsesjonsforhold, krav
KOMSYS, mindre enn 7 hus
Målepunkter med måleverdier

Videre vil det bygges opp lagstrukturer (Cover) for:
LANDBRUK - KOMMUNALE DATA - KARTDATA
Det har vist seg å by på en del praktiske problem med utveksling
og SØk etter data på grunn av den måte digitale data fra
Vassdragsregistrert blir organisert og overfØrt på. Dette vil en
måtte se nærmere på i GEOVASS-prosjektet.
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KOM MUNES TYR ETS BEHAN DLING
1. Miljøplan for Steinkjer kommune
godkjennes og miljØplanens målformuleringer
med prioriteringer vedtas som overordna
prinsipp for all videre kommunal
planleggi~g.

2. Kommunestyret ber lom at det utarbeides
nærmere handlingsplaner innenfor følgende
områder;
- Utbygging,drift og organisering
av renseanlegg.
- Samlet overordna plan for
fritidsbebyggelse.
- Resirkulering av papir, glass og
plast samt opplegg for
kildesortering hos den enkelte
forbruker.
- Registrering og lØpende kontroll
med viktige miljødata.

6+
Foredrag holdt på Vassdragsregisterets brukerforum
7.11.90.

Gro Hege Ludvigsen
BEHOV FOR ET VASSDRAGS-INFORMASJONSSYSTEM VED
RESULTATKONTROLL AV MILJØTILTAK.

Jeg vil i mitt innlegg konsentrere med om de behov for
resultatkontroll og datainnsamling som Statens
forurensningstilsyn (SFT) i dag ser, framfor å diskutere
hvorvidt vassdragsregisteret i dag er egnet til å dekke
dette behovet.
1. Behovet for resultatkontroll.
SFT's oppgaver er i dag å bidra til å fastsette
miljømålene, gjennom forurensnings-loven og
produktkontroll-loven iverksetter vi tiltak for å hindre
forurensninger og vi kontrollerer at miljømålene nås.
I tråd med Bruntland-kommisjonens innstilling vil det i
tiden framover i større grad være den enkelte sektor selv
som tar ansvaret for iverksetting av tiltak. I
forbindelse med internasjonale avtaler vil kravet til
rapportering av resultater øke. Behovet for å kontrollere
effekten av de tiltak som iverksettes og klargjøre
hvordan vi ligger an i forhold til ulike målsettinger,
vil derfor være sterkt Økende.
på denne bakgrunn vil derfor arbeidet med
resultatkontroll bli opp-prioritert i SFT og vår
framtidige rolle vil bli mer preget av revisor-rollen.
SFT har derfor igangsatt arbeidet med resultatkontroll
med den hensikt å utvikle systemer overfor de enkelte
sektorer som kan gi oss de nØdvendige informasjoner om
utviklingen. Informasjonsbehovet og de system for
rapportering som blir utviklet vil være forskjellig for
de ulike sektorene. Jeg skal videre konsentrere meg om
det arbeidet som SFT har igangsatt overfor landbruket.
2. Databehov innen landbruket.
Forurensning fra landbruket kommer fra punktkildene samt
fra arealavrenning i form av utvasking av næringsstoffer
og erosjon. Nordsjøavtalen innebærer en forpliktelse om
50% reduksjon av de menneskeskapte tilførslene til havet
i perioden 1985 til 1995. Utenom Nordsjøavtalen er
foreløpige målsettinger knyttet til at situasjonen i
vannresipientene slik at sterkt eller markert
landbruksforurensede vannforekomster i alle fylker skal

reduseres til lite forurenset. Arbeidet med
resultatkontroll vil nødvendigvis måtte knytte seg opp
mot disse målsettingene.
Miljøverndepartementet i samarbeid med SFT har i tråd med
målsettingene for hele landet igangsatt et forprosjekt:
"Nasjonale mål for vannresipienter". Hovedprosjektet er
planlagt avsluttet medio 1993 og ideen bak prosjektet er
å gi forvaltningen et nasjonalt. styringsverktøy for
prioritering av tiltak mot vannforurensning for perioden
1993-2010. Det skal fastsettes mål for vannkvaliteten i
våre viktigste vannresipienter.-X-oppfølgingen av dette
prosjektet vil det også være viktig å etablere
resultatkontrollsystemer som retter seg inn mot den
enkelte vannresipient.
.
Resultatkontroll av landbruket vil måtte utfØres på
to nivåer: Overvåking av vannresipientene og registrering
av endringer i jordbruksstruktur og driftsmetoder.
Tiltaksorientert overvåking av landbruks forurensede
vassdrag drives av Miljøvernavdelingene. SFT har i 1990
bevilget 1.6 mill. kr. til dette formålet og behovet i
1991 er anslått til ca. 2.2 mill. kr.
Registrering av endringene av jordbruksstruktur og
driftsmetoder krever informasjon på svært ulike nivå,
avhengig av hvilke endringer en Ønsker å kartlegge.
Databehovene vil være av følgende karakter:
A. Punktkilder:
Omfatter punktutslipp fra siloanlegg, gjødsellager,
melkerom, lutingsanlegg, veksthus og behandlingsanlegg
for husdyrgjødsel. Aktuelle data vil være:
- antall anlegg med feil
- størrelse på feil/potensielt utslipps stØrrelse
- endringer i tilstand/stØrrelse på feil over tid
- andel punktutslipp forårsaket av driftsfeil/slurv
- utbedringstempo
B. Arealavrenning:
Omfatter data for driftsmetoder som gjødsling,
jordarbeiding og arealbruk. Aktuelle data vil være:
- gjødslingsmengde i forhold til vekst
- gjødslingstidspunkt
- husdyrtetthet i forhold til tilgjengelig spredearaI
- jordarbeidingsmetode i forhold til jordtype/helling
- jordarbeidingstidspunkt
- arealbruk - andel åpenåker/eng
andel erosjonsutsatte arealer som har eng/åpenåker
- gjennomføringstempo av arealavrenningstiltak

c.

Plantevernmidler
Omfatter data for forbruk av plantevernmidler (mengde aktivt
stoff) og forurensingsomfang
Aktuelle data vil være
- forbruk av plantevernmidler (mengde aktivt stoff)
- forbruk av ulike typer pl.v.midler
- behandlet areal
- behandlingshyppighet

D. Forurensningssituasjonen
Omfatter data fra overvåkingsresultater fra både statlig
program for forurensningsovervåking og de mer tiltaksrettede
undersøkelsene i mindre (landbruksforurensede) vassdrag.
Aktuelle data :
- oppdaterte data for forurensningssituasjonen knyttet til
enkelte nedslagsfelt (vassdragsnr)
- oppdaterte opplysninger om retensjosnevne for enkelte
nedslagsfelt
- oppdaterte data for endringer i massetilførsler til
Nordsjøen.

3. Igangsatt arbeid med resultatkontroll.
SFT har i 1990 satt iverk flere prosjekt innen området
resultatkontroll. Prosjektene er grovt sett
metodeutviklingsprosjekt som i løpet av 1990 vil gi oss
erfaring og oversikt over muligheter for datainnsamling. I
arbeidet har vi knyttet til oss SSB, Jordforsk og NIJOS.
Under følger en grov oversikt over hvilke parametre vi vil
få inn data for i løpet av 1990 :
Landbrukstellinga 1989/Utvalgstellinga 1990
SSB har i både landbrukstellinga 1989 og i utvalgstellinga
1990 tatt med spørsmål om jordarbeiding og gjødslingsrutiner.
I løpet av februar 1991 vil det foreligge analyser av disse
dataene og hvorvidt de er statistisk holdbare.
Dersom de er det vil dette 'kunne være en billig og god måte å
få fram data på.
Flyovervåking
Jordforsk skal sammen med 7 miljøvernavdelinger utprøve
flyovervåking som metode for å registrere endringer i
jordarbeidingsmetoder.
Endringer i forurensningspotensiale fra landbruket
SSB's kontor for landbruksstatistikk har utført et oppdrag for
SFT der en ved hjelp av tilgjengelig landbruksstatistikk har
fått fram data for driftsmåter som har mye å si for
forurensningspotensiale (husdyrtetthet/spredeareal, arealbruk
(andel åpenåker/eng), tilskudd til tekniske miljøtiltak).
Satelittovervåking
NIJOS i samarbeid med Regnesentralen har presentert er
prosjekt som omfatter bruk av satelitt til registrering av
jordarbeidingsrutiner.
Prosjektet er ikke avklart enda.

S IMJAR-model len
Det er igangsatt et utviklingsarbeid for å få fram en modell
som kan beregne avrenningssituasjonen for landbruket (på både
N og P). Modellene' skal i 1990 utrede hvo detaljerte
opplysninger den må ha som input for å kunne komme fram til
s~gn~fikante utsagn/beregn~nger om avrenningss~tuasjonen.
Fordelen med en sl~k modell er at man enkelt kan oppdatere
beregninger dersom nye forskningsresultater bl~r lagt fram.
Modellen er tenkt å kunne brukes t~l prognoser for effekt av
planlagte ti.ltak og har også _en økonomi-del som vil kunne
nyttes t~l beregn~nger av kostnader ved ul~ke t~ltak.

De endelige systemene for resultatkontroll er ikke ferdig
utviklet, og det er for t~dlig å si i hvor stor grad det
vil være mulig å koble resultatkontrollarbeidet direkte
mot vassdragsregisteret. V~ regner med at v~ i lØpet av
1991 vil ha en oversikt over hv~lke mul~gheter som
foreligger og hvordan vi videre skal hente inn de
nØdvendige data. Behovet på resultatkontroll ind~kerer
im~dlert~d at det vil være svært avgjørende i hvilken
grad det er mulig å raskt få oppdatert informasjonen som
ligger i vassdragsreg~steret.
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Svein Moldestad, NIJOS:

BEHOV FOR ElT VASSDRAGS·
INFORMASJONSSYSTEM I
LANDBRUKSSEKTOREN

===========

NIJOS

=
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INNKJØP AV VASSDRAGSREGISTERET VED NIJOS
NIJOS har i mange samanhengar bruk for å liste ut data på
ulike nivå, t.d. etter geografiske kriterium, administrative
grenser osb.
Ei spesielt nyttig inndeling er ei geografisk inndeling etter
vassdrag.
Det -eksisterer i dag eit slikt system som NVE disponerer
(REGINE) .

SYSTEM
Basen er utarbeidd i IGS (Interaktivt Geografisk System).

KONVERTERING
Data frå IGS kan konverterast til SOSI-formatet og vidare til
andre system (t.d. ArcInfo). Ein får då overført
liner/sentralpunkt, men misser opplysningar om polygon.
Knutepunktopplysningar legg vi inn sjølve ved hjelp av FYDIG,
og konverterer sjølv frå FYDIG (SOSI) til ArcInfo.

DATABAS EKRAV
For å lagre kartdataene i basen krevst ein lagerkapasitet på
1,5 Gb.

AKTUELLE BRUKSOMRÅDE

AV-REGINE

VED NIJOS

Utlisting av data etter vassdragsinndeling er aktuelt for
store delar av dei dataene NIJOS produserer:
1. JORDDATA
Jorddata blir mykje nytt~ i samband med tiltak mot
forureining/erosjon. Ofte er slike tiltak retta inn mot
geografiske område som er identiske med
nedbørsfelt.
Konklusjon: Svært høg nytteverdi.

NIJOS
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2. MARKSLAG

Markslagsopplysningane (arealtilstand og bonitet)
har vi dag moglegheit for å hente at på eigedomsnivå
m/subnivå og kommunenivå.
I samband med prosjektet jordregister på PD er det aktuelt
å liste ut opplysningar frå fleire geografiske nivå, t.d.
administrative inndelingar, soneinndelingar m.v.
Vi har alt fått førespurnad om utlisting av data
etter nedbørsfelt i samband med eit prosjekt for tiltak mot
landbruksforureining.
Hovudatabasen i programmet inneheld arealopplysningar på
kartteignivå. For grove analyser (store nedbørsfelt) kan
dette registeret vere godt nok som grunnlag for
arealutlistingar.
Dersom det blir aktuelt å liste ut opplysningar på
kartfigurnivå innanfor nedbørsfelt, er jordregisteret
(basisregisteret) det mest aktuelle. Nøyaktigheita blir då
større, fordi ein får ut opplysningar på kartfigurnivå.
Konklusjon: Det er behov for å kunne liste ut data på
fleire nivå i dag, spesielt med tanke på
jordregister og landbruksregister.
Nytteverdi:

Svært høg.

3. VEGETASJON

Vegetasjonsdata dekker pr. idag mest høgtliggande område og
område i tilknytning til vassdrag. Mykje av dataene er
utarbeidd i samband med prosjekt 10 års verna
vassdrag. Utstilling av data etter vassdrag, er såleis
svært aktuelt i samband med utarbeiding av verneplanar,
naturverntiltak, osb.
Konklusjon: Høg nytteverdi.

4. SKOG
Landsskogtaksering:
Den administrative inndelinga for skogeigarforeiningar
følgde tidlegare vassdrag (t.d. Nedre Glommen
Skogeierforening). Etter at fløtinga tok slutt, er ikkje
inndelinga etter vassdrag like aktuell.
Konklusjon: Middels nytteverdi.

NIJOS
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Overvaking:
Registrering/rapportering foregår ikkje etter
vassdragsinndeling.
Konklusjon: Låg nytteverdi.

SLUTTKONKLUSJON:
NIJOS vil ha stor nytte av vassdragsregisteret REGINE nytta
saman med jorddata (jordsmonn/økonomisk kartverk/jordregister
på PD). på skogavdelinga er nytteverdien høg for vegetasjon,
liten og middels på overvaking/landsskogtaksering.
Det er umogeleg å fastsetje nytteverdien eksakt i kroner og
øre. Verdien vil ligge i at vi vil bil i stand til å lage nye
produkt som dekkjer brukarane sine behov på ein bedre måte enn
tidlegare, og produkta vil kunne dekke fleire bruksområde enn
tidlegare.
Vidare vin verdien ligge i at våre data vil bli meir salbare,
og setje oss i stand til å laga meir brukartilpassa produkt.
Alt dette bygger opp under konklusjonane i KVANTIF-rapportane
om nytteverdien av digitale data som aukar drastisk ved å
legge til rette for fleirbruk av dataene.

NWOS
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HANDTERING AV MILJØDATA
Foredrag ved Vassdragsregisterets brukerforum på Lillestrøm
6.-7. november 1990.
Av Øystein Nesje, Miljøverndepartementet, tlf. 02-34 S9 S4

INNLEDNING
Miljøvernarbeidet fikk både en renessanse og et gjennombrudd med Verdenskommisjonen
for miljø og utvikling, såvel nasjonalt som internasjonalt. Etter at kommisjonens
anbefalinger ble lagt fram i 1988, la de fleste land mye arbeid i å utvikle en miljøpolitikk i
samsvar med disse. Forslagene til tiltak stiller store krav til data for gjennomføring og
oppfølging. Samordning av data er en nødvendig forutsetning for at politikken skal
lykkes.
I tråd med anbefalingene har de norske miljømyndighetene gått inn for følgende
arbeidsdeling:
• Miljømyndighetene skal ha ansvar for å definere naturens tålegrenser og for å samordne
miljøpolitikken slik at grensene ikke blir overtrådt.
• Sektormyndighetene skal drive sin virksomhet slik at den ikke kommer i konflikt med
kravene til naturens tåleevne.
Samlet skal dette resultere i en bærekraftig utvikling.
Rent konkret betyr dette at miljømyndighetene må være pådrivere når det gjelder å
fastsette miljømålene. Sektormyndighetene, for eksempel fiskeri, samferdsel eller
landbruk, får et større ansvar for å gjennomføre tiltak som sikrer at vi etterlever
miljømålene.
En rekke av de nødvendige tiltakene kan vi begynne å arbeide med i dag. Et av disse er å
sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for miljøpolitikken, et annet er å sørge for at
kunnskapen når fram dit den skal.
I dag har vi mengder av data om miljøet - men vi har lite informasjon. Samordning av
miljødata er et redskap som skal bidra til å omforme data til informasjon.

BRUKEN A V MILJØINFORMASJON
Innsamling av data om miljøet er ikke et mål i seg selv. Datainnsamlingen skal gi oss
kunnskap om hvordan vi best mulig skal forvalte naturen. "Oss" er en rekke brukere som
har forskjellige forutsetninger og utgangspunkt. Informasjon om miljøet må derfor kunne
presenteres på flere nivåer. Felles for de fleste brukerne er likevel at de ikke ønsker - eller
greier - å forholde seg til detaljert informasjon. De ønsker greie oversikter som viser
hvor god miljøtilstanden er og om den endrer seg i vesentlig grad.
I framtidens miljøinformasjonssystemer kan vi velge ut informasjon i langt høyere grad
enn i dag, og vi kan bestemme hvordan informasjonene skal presenteres.
Produsentene av datautstyr og programvare har lenge vist oss at det meste av det vi
ønsker å gjøre er teknisk mulig. Systemene de har solgt oss har fungert bra under
demonstrasjoner. Med enkle datasett får vi det til å fungere selv også. Men vi har få gode
eksempler på informasjonssystemer med store og komplekse datamengder fungerer i
daglig drift. Årsakene til dette ligger i manglende avklaring av informasjonsbehovet,
manglende datamodeller, lite standardisering og vanskelig tilgjengelige data.
Alt for ofte kjøper vi dataverktøyet før vi vet hva det skal brukes til eller om det er mulig å
bruke det. En av toppmennene i Are-Info sa nylig i et foredrag at framtidige kostnader
innen informasjonsteknologien ikke kom til å ligge i utvikling av maskiner og
programvare, men i samordning av data. Datasystemene ville ellers ikke ha noe å arbeide
med.
Det er nødvendig med en forståelse av at aggregerte data og sammenstillinger av data må
være direkte forankret i grunndata, dersom de skal inngå i varige løsninger. Uten en slik
forankring, må informasjonen oppdateres manuelt for å kunne gi et aktuelt bilde av
miljøtilstanden.
Kravene til hvilken informasjon som trengs må komme "ovenfra", datasystemene må
bygges "nedenfra".

STRATEGI FOR ARBEIDET MED SAMORDNING AV
MILJØDATA
Nedenfor presenteres hovedelementene i Miljøverndepartementets strategi for miljødata
punktvis og summarisk.

GRUNNLAG FOR ARBEIDET
Arbeidet med miljødata omfatter ulike forhold knyttet til informasjon om miljøet:
• datainnsamling .
• lagring av data
• ajourhold av data
• sikring av data
• ulike former for databehandling
• tilrettelegging for brukertilpasset informasjon.
Standardisering, harmonisering og samordnede EDB-løsninger er viktige nøkkelord for
arbeidet. Fagmiljøene må ta på seg ansvaret for dette, men samordningsaspektet er så
sentralt at overordnete føringer er nødvendig.
Et viktig grunnlag for arbeidet er rollen miljømyndighetene skal ha når det gjelder å
etterprøve/overvåke om miljømålene nås.

FORUTSETNINGER FOR ARBEIDET
1. Arbeidet med miljødata følger de linjene som Verdenskommisjonen for miljø og
utvikling trekker opp.
2. Desentrale dataløsninger er å foretrekke. Dette innebærer at ansvaret for data (lagring,
karakterisering etc.) legges til det nivået der data samles inn.
3. Arbeidet med samordning av miljødata vil bare rent unntaksvis omfatte praktisk arbeid
med etablering av databaser, utvikling av dataprogrammer etc.
4. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen og tilretteleggingen når det gjelder ·
datainnsamling og -lagring og opprettelse av overvåkingsopplegg og informasjonssystemer, må i det vesentlige ligge i fagetatene.
5. Kunnskapen (informasjon/data) vi skaffer oss om miljøet skal komme alle aktuelle
brukergrupper til gode.
6. Det er en nær kopling mellom miljødata/miljøinformasjonssystemer og systemene vi
utvikler for resultatoppfølging og målstyring.

MÅL FOR ARBEIDET
Hovedmål: Bidra til å skaffe brukerne bedre informasjon om miljøforhold.
1. Bidra til en effektiv miljøforvaltning rettet mot en kvalitativ forbedring av miljøet
gjennom å legge et grunnlag for bedre beslutninger når det gjelder forvaltning av
naturmiljø og - ressurser.
2. Bidra til en effektiv og tilfredsstillende overvåking av miljøet og ressursene som sikrer
helse, velferd og bærekraftig utvikling.
3. Øke forståelsen for betydningen aven god miljøtilstand gjennom å bidra til at brukerne
- miljøforvaltningen, planleggere, politikere og andre beslutningstakere, media,_
skoleverket, forskning, frivillige organisasjoner, publikum etc. - har tilgang til relevant
miljøinformasjon.

UTFORDRINGENE
1. Vi har stott sett effektive overvåkingsopplegg, men det er nødvendig med bedre
samordning mellom fagområder og sektorer.
2. Standarder for innsamling, lagring, dokumentasjon og presentasjon av data er ikke
tatt i bruk i tilstrekkelig grad.
3 . Det er tildels uklare ansvarsforhold når det gjelder lagring av og etablering av
standarder for miljødata.
4. Det foregår dobbeltarbeid på grunn av manglende kunnskap om hvilke data som
samles inn, hvor de er lagret, fordi data av andre årsaker er vanskelig tilgjengelig og
fordi organisatoriske forhold og funksjonsfordeling til dels er uklar.
5 . Fagetatene har tilfredsstillende tilgang til data for eget bruk. Andre brukere sentralforvaltningen, politikere, skoleverket, media, kommunene, publikum etc. - må
gis enklere tilgang ti~ deres data.
6. Det er et uttalt ønske å presentere informasjon om miljøtilstand og resultater ved hjelp
av nøkkeltall som er bygd opp av data fra ulike områder. Sammenstilling av data til
generelle, fornuftige og enkle nøkkelbegreper, byr på spesielle utfordringer.
7 . Informasjonsteknologi må brukes mer effektivt.
8. Anskaffelse og bruk av datautstyr og -programmer og drift av dataregistre/databaser er
ikke tilstrekkelig koordinert innen miljøforvaltningen. Dette vanskeliggjør arbeidet
med en effektiv miljødatasamordning.
9 . På enkelte områder er det for dårlig måleutstyr og -teknologi.
10. Internasjonalt miljødataarbeid blir stadig viktigere. Dette arbeidet må koordineres
bedre og styrkes, særlig med hensyn til utvikling av standarder og utveksling av
informasjon og resultater mellom landene.

HVA MÅ GJØRES
•

Behovet for miljødata/miljøinformasjon må avklares på alle nivåer.

•

Det må legges et grunnlag for sammenstilling og utveksling av data gjennom utvikling
av standarder og normer.

•

Forståelsen for og mulighetene som ligger i gode miljødata må utvikles i hele
miljøforvaltningen og i sektorer vi samarbeider med. Spesielt må det skapes en kultur
for koordinert utvikling av systemer for miljødata og resultatoppfølging og
målstyring.

• Det må etableres klare ansvarsforhold for de forskjellige typene miljødata. De
ansvarlige etatene må ha et ansvar for oppfølging av retningslinjer og standarder innen
sitt fagfelt.
•

Det må utvikles virkemidler som sikrer at standarder og normer tas i bruk og at
brukerne får data på ønsket form, bl. a. forslag til standard kontrakt som skal brukes
ved tildeling av offentlige midler til datainnsamling og -bearbeiding av data.

•

Det må utvikles prinsipper, metoder og standarder for sammenstilling av ulike
datatyper til samleta1Vnøkkeltall som gir en enkel beskrivelse av miljøtilstanden. Det
må legges særlig vekt på at samletallene kan presenteres på en enkel og forsvarlig
måte.

•

Det må utarbeides en datamodell som grunnlag for videre arbeid.

•

Det må utarbeides en EDB-strategi for miljøforvaltningen som bidrar til å forenkle
bruken av miljødata på tvers av og innen fagfelt.

•

Kunnskapen om hvor data finnes og hvilke data som finnes må økes gjennom
utvikling av et referansearkiv .

•

Overvåkingen må effektiviseres. Særlig er det behov for samordning på tvers av
sektorer og fagområder og mellom etater.

•

Internasjonalt miljødataarbeid må styrkes gjennom et økt engasjement i Nordisk
ministerråd, UNEP/GRID, ECE, EF!'A og EF's miljøbyrå (EEA).

•

Nye og flere brukere må få tilgang til miljødata ved hjelp av informasjonsteknologi.
Særlig er det viktig at det utvikles enkle og oversiktlige systemer for "ukyndige"
brukere.
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ORGANISERING AV EDB-BRUKEN OG DATABASER I
MEU0VERNFORVALTMNGEN
av
Edb-rådgiver

Gjennund Lanestedt
Miljøverndepartementet

Foredrag på Vassdragsregisterets brukerforum, Lillestrøm 7.november 1990

DAGENS SITUASJON

Uklare ansvarsforhold mhp. data og datasystemer
Mange systemer og typer systemer ("Kjekt-å-ha")
Liten utnyttelse av data og systemer
Liten grad av integrasjon mellom ulike databaser og datasystemer
Uklare begreper og kodesystemer implementert i datastrukturene
Få standarder, regler og rutiner
Lite styringsmessig informasjon i systemene
Lederne ser ikke IT som strategisk verktøy for virksomheten
IT har ingen "plass" i organisasjonen

IDEAL-SITUASJONEN
Miljøvern-konsern
IT er del av konsernets infrastruktur, miljødata en naturlig del av
styringssystemene
Et fåtall datalagringssystemer
"Norsk miljøverndatabase "
Organisatorisk forankring av datasystemene
IT støtter viktige funksjoner i miljøvernarbeidet
Høyere kvalitet på dataene
Standardiserte begreper og koder
Ett grensesnitt mellom staten og omverden
Standardisert datanettverk og maskinvare
Standardisert programvare
Stabilt driftsapparat rundt systemene
Løsningene støtter nye anvendelser
Sammenhenger mellom systemer som støtter samme funksjoner
Kartverket som strategisk samarbeidspartner, samarbeid om applikasjoner,
felles datanett

HVA SKJER NÅ?

Samordning av strategiene for edb-bruk
Md engasjerer seg mer enn tidligere, sentral styring og standardisering
Ledelsesplvirkning, bevisstgjøring av organisasjonen
Vi samordner begrepsapparat og datamodeller mellom Md, DN, SFT
og MVA
Vi foretar analyser av databehov og funksjoner for l støtte de videre
prioriteringer
Vi planlegger et driftsapparat rundt "den statlige miljødatamodellen "
Felles edb-nett mellom alle miljøforvaltningsetatene
Elektronisk post vil bidra til "konsern" -tankegangen
Industristandard, PC-baserte løsninger
Vi foretar felles valg av standard database- og utviklingsverktøy

REFERAT FRA S5D 4, (JSlAG 7. tOf. 1990

Møteleder: 'leif Nilsen
Referent : Harald Høifødt/Jan Fr. Holmqvist

Innlegg: Nils Yndesdal
Jan Habberstad
Vidar Raubakken
Diskusjon etter innlegg:
Vidar Raubakken opplyste at Hydrologisk avd. har etablert nytt
databaseopplegg med ny nummerering av stasjonene. All
korrespondanse skal også påføres vassdragsnummer, men dette kan
være vanskelig å finne. Vassdragsregisteret må derfor få et enklere
brukergrensesnitt. En "kartbok in plano" burde eksistere .
På spørsmål opplyste Raubakken at alle NVE's stasjoner skulle
omnummereres fordi alle målinger av vannføring, temp., grunnvann
etc. skal inn i det samme systemet. Nummeret blir vassdragsområde
(tre siffer) pluss et løpenummer.
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Innlegg: Ivar Helleberg
Johan Chr. Mørkved
Gro Hege ludvigsen
Svein Moldestad
Diskusjon etter innlegg:
Det er ønske om å kombinere nedbørfelt og grunnkrets på en bedre
måte. Vassdragsregisterets STATISTIKK har en slik kopling, men et
GIS vil kunne løse dette på en annen måte. Dette krever
digitaliserte grunnkrets-grenser.

Innlegg: Øystein Nesje, MO
Gjermund lanestedt, MO
Diskusjon etter innlegg:
Gro Wester etterlyste kommunikasjon mellom SEFRAK og Edna/Frida.
lanestedt mente datamodellene ikke holder mål, de må
omstruktureres, nye kodesystemer må lages for at kommunikasjonen
skal bli bedre mellom databaser.
Svein Moldestad fremholdt at standardisering kan oppleves som en
hemsko, men at det nødvendigvis ikke bare er av det onde. Vi må
likevel ikke skape monopoler. Det kan være en fordel å ha
alternative systemer.
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AVSLUTNINGS-DISKUSJON
Avslutnings-diskusjonen spente over flere tema. I dette referatet
er ytringene forsøkt sortert etter tema, og ikke kronologisk.
Hovedtemaene er
- MD's strategi for miljødata-håndtering
- Samarbeidsformer
- Satsningsområde for Vassdragsregisteret
MD's strategi for miljødatahåndtering
Karstein Kjølstad etterlyste Vassdragsregisterets plass i MD's
miljøsatsing. Øystein Nesje sa blant annet at Vassdragsregisteret
er nyttig i vassdragsforvaltningen. MO har vært med på å initiere
det og i styringen av utviklingen. Det er viktig at det tenkes
riktig framover i miljødataforvaltningen. MO vil avklare
fordelingen av for de ulike sektorenes ansvar for fagdata.
Gjermund Lanestedt poengterte at Statens kartverk ikke har ansvar
for miljødata, men for samordningen av miljødata.
Odd Kjos-Hansen etterlyste gode råd fra MO for hvilken systemløsning som skal velges og for hvilke deler av Vassdragsregisteret
det skal satses på.
Samarbeidsformer
Finansieringen av miljøvernavdelingens bruk av Vassdragsregisteret
ble debattert. MO har som utgangspunkt at brukerne skal betale for
det de bruker. MVA-representantene ønsket at MO sentralt skal
betale for deres abonnement. Det vil bl.a. føre til at Vassdragsregisteret blir et felles verktøy i alle fylker. Odd Kjos-Hansen
framholdt viktigheten av at Vassdragsregisterets stilling
konsolideres, at prisene ikke settes for høyt og at alle fylkene er
med i driften av det. Svein Homstvedt poengterte at hvis MO mener
alvor med miljødatasamordning, må de også bevilge midler til det.
Rådet for Vassdragsregisteret skal reorganiseres. Deltakelse fra
ulike institusjoner ble diskutert og det var bred enighet om at
Vassdragsforvalterne burde være representert i Rådet.
Satsningsområder for Vassdragsregisteret
Det var bred enighet om at REGINE og den digitale kartbasen er et
viktig grunnlag i vassdrags- og miljøforvaltningen. Det kan brukes
som kjerne i flere ulike baser og til å kople sammen ulik
informasjon og er en nøkkel i stedfesting av data. Derfor er det
viktig at REGINE og kartbasen finnes implementert for ulike
maskiner- og programløsninger. Svein Moldestad nevnte at valg av
verktøyer uinteressant så lenge data kan overføres fritt mellom
ulike systemer. Nils Valland mente at NVE må jobbe med konvertering
og overføringsmetodikk mellom ulike verktøy og satse på å øke
tilgjengeligheten på og kvaliteten av REGINE framfor å utvikle for
mange ulike registre.
NVE har etablert et godt forhold til Kvam Data og FleS og vil holde
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på dette inntil videre, men er åpne for å bytte programplattform
når det er aktuelt. NVE er i ferd med å vurdere innkjøp av
GIS-system og holder også kontakt med brukerne og det de har.
Samarbeidsprosjekter for å få konvertere Vassdragsregisteret til
andre systemer kan være aktuelt. Karstein Kjølstad poengterte at i
. praksis er ofte valget ikke mellom det gode og det beste
GIS-system, men mellom å ha informasjon på EDB eller i ringpermen.
Ellers ble ulike ting berørt:
- SFT's måleparametre fra innsjøer vil gi et godt
vannkvalitetsregister.
- Data som samles inn lokalt bør lagres lokalt. Aggregerte data
eller referanser bør lagres mer sentralt.
- Vassdragsregisteret må være en av flere miljødatabaser med
kart (stedfesting) som felles grunnlag.
- Hvilket ansvar har MVA for kulturminner i vassdrag, og hvordan
skal Riksantikvaren, Fylkesmannen og fylkeskonservatoren
samarbeide?
- Vassdragsregisteret har spesielt ansvar for registrering av
tekniske inngrep innen NVE's forvaltningsområde, og vil
prioritere dette.
Svein Homstvedt framhevet til slutt at seminaret gir perspektiver
på nye samarbeidsforhold og praktisk datautveksling. Praktisk datautveksling krever en sterk organisering av virksomheten både i NVE
og hos samarbeidspartnere. Vi må vite hva vi vil ,og vi må
prioritere. Dette krever ressurser. Vassdragsregisteret har
tidligere presentert ønske om flere stillinger, men dette har vært
lagt på is i påvente av den ventede omorganiseringen . Nå som denne
er gjennomført, må bemanningsspørsmålet drøftes i lys av de nye
rammetallene i NVE, som nå dessverre er lavere enn før.
Dette betyr at det må arbeides tålmodig overfor ledelsen både i NVE
og i departementene, med sikte på å få fram en god, langsiktig
strategi for arbeidet med miljødata. Tilsvarende gjøres også hos
NVE's samarbeidspartner~i ennå sterkere grad . Dette gir håp for
arbeidet med miljødata framover .
Arve Tvede oppsummerte Brukerforum 1990 med ros til arrangørene for
et godt gjennomført seminar.
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PRISER

pA VASsæAGSREGISTERETS PRalICTER (Xi TJENESTER,

1990

Hydrologisk avdeling vil foreta en hovedrevisjon av priser for Vassdragsregisterets produkter. De prisene som her er oppført, gjelder ut året 1990.
PUBLIKASJONER, KART OG BROSJYRER

Vassdragsregisteret (The Norwegian Watercourse Archives)
Informasjonsfolder fra NVE-Vassdragsregisteret, norsk og
engelsk utgave, 1986. Gratis.
Vassdragsregisteret, Brukerhåndbok. NVE-Vassdragsdirektoratet 1986.
Kr. 500,Vassdragsområder. Nasjonalatlas for Norge, kartblad 3.2.4, 1988.
Kr. 40,Svein Homstvedt (red.): Nedbørfelt i Vassdragsregisteret.
Publikasjon nr. V 22. 1989. Kr. 250,Vassdragsregisterets kartbok. Publikasjon nr. V 24. 1990.
Kr. 1.100,Kart fra Vassdragsregisterets kartbok i løssalg. 1990. Kr. 40,Hva er Vassdragsregisteret. Informasjonsfolder under arbeid 1990.
Gratis. Sendes alle kontakter.
Mini-brukerguide til Vassdragsregisteret. Informasjonsfolder under
arbeid 1990. Gratis. Sendes alle abonnenter.
SPESIALPROOlKTER

Plott fra REGINE utført på hovedkartserien Norge 1:50.000 (M111):
KR. 100,- pr. plott, i tillegg til prisen på basiskart; kr. 42,-)
Plott fra REGINE på transparent papir tilpasset (M111):
Kr. 100,- pr. plott
Plott fra REGINE i fritt valgte målestokker og med valgfritt innhold:
Kr. 250 - 1000,- avhengig av innhold og kompleksitet
REGINE's kartbase på SOSI-format: Kr. 2,50 pr. REGINE-enhet +
ekspedisjonsgebyr.
Lister fra Vassdragsregisteret på papir/diskett:
Fra kr. 250,- + evt. ekspedisjonsgebyr.
ABONNEMENTSAVTALER FOR VASSDRAGSREGISTERET

Abonnement, egenskapsdatabasen:
ND-versjon: Kr. 20.000,-

i engangsbeløp, deretter 25 % av
løpende pris i årlig vedlikeholdsavgift
PC-versjon: Kr. 10.000,- i engangsbeløp, deretter 25 % av
løpende pris i årlig vedlikeholdsavgift

