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Miljøverndepartementet/SFT
SAMMENDRAG
NVE har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland som et forsøksprosjekt utført en inndeling av
kystsonen i Rogaland på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Alle enhetene er digitalisert.
Erfaringene fra Rogaland tilsier at en kystsoneinndeling er en arbeidskrevende prosess. Dersom hele
landet skal inndeles og digitaliseres, indikerer våre overslag at det går med 1284 timeverk, tilsvarende
555.000 kr. etter Hydrologisk avdelings timesatser pr. 01.06.94. Under endrede forutsetninger vil
kostnadene kunne løpe opp i 690.000 kr. Eventuell opplæring av miljøvernavdelingene og utarbeiding
av veiledningsmateriell kommer i tillegg. Dette er anslått til ca. 75 timeverk, eller ca. 32.000 kr. totalt.
Det er viktig at kystsoneinndelingen blir gjort offisiell, som et basissystem som kan nyttes av flere
aktører til flere formål. Det må derfor legges innsats i å få til et system som er mest mulig homogent
for hele landet, og som flest mulig aktører føler at de har hatt en sjanse til å påvirke. SFT bør ha
ansvaret for vedlikehold av systemet.
Det er også meget viktig å samordne kystinndelingen med inndeling av vassdrag, for å kunne vurdere
samspillet mellom land og kyst. Det er derfor nødvendig å inndele REGINE også ved delepunktene for
kystinndelingen. For Rogaland er dette foreløpig ikke gjort, men ressursbruken er estimert.
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Forord
Denne rapporten heskriver prosessen og resultatet av et forprosjekt med å etablere et
inndelingssystem for kystsonen i Rogaland fylke. Arheidet er utført som et samarbeidsprosjekt
mellom Fylkesmannen i Rogaland og NVE. Prosjektet ble initiert av Miljøverndepartementet
høsten 1993, i forbindelse med det såkalte SKF-prosjektet. SFT overtok våren 1994 alLwaret for
styring og koordinering av dette prosjektet. Prosjektets mål og innhold er også blitt noe endret, og
omdøpt til SESAM (2ystem for §.ffektiv SAkshehandling i Miljøvernavdelingene). Rapporten
inngår som en del av SESAM-dokumentasjonen.
Den rent praktiske arbeidsfordelingen i forSØksprosjektet med inndelingssystemet har foregått slik:
Fylkesmannen har ut fra sin lokalkunnskap og sin faglige kjennskap til området trukket grenselinjer
i havet og hatt det avgjørende ord i spørsmål om hvilke områder som faglig og topografisk hØrer
sammen. NVE har identifisert områdene, etablert hierarki og foretatt korrektur etter Fylkesmannens
anvisninger.
Vannforholdene langs kysten er et resultat av påvirkninger i det nære kystfarvannet, havet og
tilførsler fra vassdragene. Tilførslene fra vassdragene er særlig sterk i innestengte tjordbassenger og
der det er store vassdrag som løper ut. Vassdrag og kystfarvann med haver viktige elementer i det
hydrologiske kretsløpet. Det er viktig å kunne etablere et mest mulig helhetlig bilde av
sammenhengen mellom vassdrag og hav. Som del av dette forprosjektet med Rogaland, skal
kystinndelingen og nedhørfeltinndelingen knyttes sammen til et fullstendig grunnlagssystem for
forvaltning av vannressursene både på land og i havet. Denne praktiske samordningen er forutsatt å
bli foretatt så snart inndelingssystemet for Rogalandskysten og prinsippene som ligger hak denne er
endelig vedtatt.
I den forbindelse er det gledelig at det kan etahleres et fruktbart samarbeid mellom NVE som
forvaltningsinstitusjon for vassdrag og som temasenter for ferskvann, og miljøinstitusjoner som
SFT og Fylkesmennenes miljøvernavdelinger. I en tid da det settes fokus på spørsmålet om
strukturering og standardisering av miljødata med sikte på utveksling av miljøinformasjon, er det
spesielt viktig at tunge aktører kan samarheide om felles prohlemstillinger på tvers av
institusjonelle kommandolinjer. Vi håper at dette forprosjektet som her er utført, kan videreføres
slik at vi får et landsdekkende inndelingssystem for kystsoneforvaltning, med koplinger til det
allerede etahierte inndelingssystemet for nedbørfelt som finnes i Vassdragsregisterets REGINE.

NVE, 26. septemher 1994
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Arne Tollan
avdelingsdirektør

Innhold
Side
1. Sammendrag og konklusjoner

5

2. Innledning

6

3. Prosess og framdrift

7

4. Inndelingssystemet
4.1. Inndelingsprinsipper
4.2. Identifikasjonsprinsipper
4.3. Prinsipper for navnsetting
4.4. Prinsipper for fargesetting av områder
4.5. Prinsipper for digitalisering
4.6. Sammenheng med inndelingssystem for ferskvann

8

8
8
10
10
11
11

5. Informasjonsinnholdet
5.1. Hierarkisk struktur
5.2. Oppbyggingen av Are/Info-tabellene
5.3. Attributter som er knyttet/kan knyttes til tabellene

12
12
12

6. Bruk og tilgjengelighet av systemet
6.1. Dokumentasjon; kart og lister
6.2. On-line søkbarhet i miljøforvaltningen

15
15
15

7. Dataoverføring til miljøforvaltningen

16

8. Kostnader ved etablering av systemet
8.1. Foreløpige erfaringer fra forsøksprosjekt Rogaland
8.2. Overslag over ressursbruken for Rogaland fylke
8.3. Ressursbruk ved landsdekkende etablering

16
16
17
19

9. Tanker om prosessen videre
9 .1. Vedtak av inndelingssystemet
9.2. Vedlikehold av inndelingssystemet

21
21
21

10. Tilsvarende arbeider i andre land

22

Litteratur

23

13

Vedlegg
Hierarkisk sortert liste over kystsone-inndelingen
Kart med lister over den hierarkiske inndelingen av Rogalandskysten (nivå 3, 4 og 5)
Kart med liste over laveste nivå i inndelingssystemet for Rogalandskysten
Eksempelkart over "nabopolygoner"
Prosjektbrosjyre "The Basie Geographie Information of the Baltie Drainage Basin (BGIS) Project"

1. Sammendrag og konklusjoner
NVE har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland utført en inndeling av kystsonen i Rogaland
på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Kystsonen i fylket er på øverste nivå i et hierarki delt
etter hovedskillelinjer langs land, med Jærkysten som ett sammenhengende område, Boknafjordområdet som et annet, og kysten vest av Karmøy som et tredje hovedområde. Disse er igjen
inndelt videre etter topografiske kjennetegn i fjorder, sund og skjærgårdsområder. Alle enhetene
er digitalisert. Det er tatt sikte på å videreinndele REGINE (REGIster over NEdbørfelt) med
utgangspunkt i delelinjene langs kysten, men dette er foreløpig ikke utført, i påvente at den utførte
kystinndelingen blir endelig vedtatt gjennom en høringsprosess.
Erfaringene fra Rogaland tilsier at en kystsoneinndeling er en arbeidskrevende prosess. Dersom
hele landet skal inndeles og digitaliseres, indikerer våre overslag følgende ressursforbruk:
Kystsone-inndel ing:
REGINE-inndel ing:
Dokumentasjon og dataoverføring:

610 timeverk
610 timeverk
64 timeverk

I alt

1284 timeverk

Dette utgjør 555.000 kr. etter Hydrologisk avdelings timesatser pr. 01.06.94. Summen omfatter
innlegging av noen av de attributtene som er listet opp i kap. 5.3., for det meste knyttet til
stedfestingsinformasjonen, mens innlegging av øvrige attributter ikke er innberegnet i overslaget.
Beregningen bygger på forutsetningen om at at Fylkesmannen på forhånd har tenkt gjennom alle
aspekter angående grensedragning og hierarkiske sammenhenger, og at NVE's arbeid i størst
mulig grad begrenses til kvalitetskontroll av dette, påføring av identifikasjonsnr, digitalisering,
utplotting og kontroll.
Fylkesmannen i Rogaland framhever imidlertid at det i alle fylkesmannsembeter vil trengs noe
modningstid og eventuelt prøving og feiling før inndelingssystemet har funnet sin form. I så fall
vil vi anta at dette fører til 50 % økning av ressursinnsatsen for aktiviteten med kystsoneinndelig,
noe som igjen fører til at det totale kostnadsestimatet øker til 690.000 kr. Kostnadsøkningen
medfører ingen økning av informasjonsinnholdet i forhold til estimatet på 550.000 kr, men
gjenspeiler bare prøving og feiling før endelig inndeling er foretatt.
Eventuell opplæring av miljøvernavdelingene og utarbeiding av veiledningsmateriell kommer i
tillegg. Dette er anslått til ca. 75 timer, eller ca. 32.000 kr. totalt.
Det er viktig at kystsoneinndelingen blir gjort offisiell, som et basissystem som kan nyttes av flere
aktører til flere formål. Det må derfor legges innsats i å få til et system som er mest mulig
homogent for hele landet, og som flest mulig aktører føler at de har hatt en sjanse til å påvirke.
Vi foreslår at en gruppe med representanter for flere marine etater får i oppdrag å utarbeide en
hovedinndeling på nasjonalt nivå, og at dette blir gjenstand for en kort høringsprosess.
Hovedinndelingen vil legge føringer på det arbeidet med fininndeling, som må utføres i
Fylkesmannsembetene. Også fininndelingen av kystsonen må sendes på høring til aktuelle
(fortrinnsvis regionale) institusjoner før den endelig vedtas. For å etablere gode sammenhenger
mellom vassdragsinndeling og kystinndeling, er det nødvendig å inndele REGINE også ved
delepunktene for kystinndelingen.
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SFT bør ha ansvaret for vedlikehold av inndelingssystemet.
Det tankegodset om inndeling av kystsonen som presenteres i denne rapporten er ikke enestående i
internasjonal sammenheng. ParallelIt med prinsipputvikling og inndeling av Rogaland, har
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) foretatt en inndeling av svenskekysten
etter liknende prinsipper som på norsk side. Også Finland arbeider med tilsvarende inndeling. I
tillegg er det satt i gang et internasjonalt arbeid om inndeling av østersjøen, der sammenhengen
mellom kyst og nedbørfelt blir satt på sakskartet. Norge deltar i dette arbeidet.

2. Innledning
Denne rapporten inneholder en beskrivelse av et forprosjekt med en inndeling og digitalisering av
kystsonen i Rogaland fylke. Arbeidet ble satt i gang etter en anbefaling fra en arbeidsgruppe under
Miljøverndepartementet, som hadde vurdert behovet for en fast inndeling av kystsonen som et
underlag for SKF-prosjektet (SKF = .$.aksbehandlersystem for KystsoneEorvaltning, seinere
omdøpt til SESAM - .$.ystem for Effektiv SAksbehandling i Miljøforvaltningen). Arbeidsgruppens
anbefalinger er dokumentert i en rapport (SKF-prosjektet Miljøverndepartementet.
Inndelingssystem for kystsonen. Prosjektrapport fra en arbeidsgruppe 1993). I rapportens
anbefalinger heter det:

"Det er behov for et inndelingssystem for kystsonen som skal fungere som et
adresseringssystem. I SKF-94-perspektiv betyr dette i første omgang et adresseringssystem
for målestasjoner, oppdretsslokaliteter, kommunale avløsanlegg, avfallsanlegg og
utslippspunkt.
Inndelingen må være hierarkisk og på den måten gi gode muligheter for lokale, regionale,
nasjonale og internasjonale sammenstillinger av data. Inndelingen skal deriomt ikke være
dynamisk, selv om man ser for seg muligheten for en videreinndeling av enhetene.

Det skal tas utgangspunkt i REGINE's inndelingssystem. Dette vil samsvare best med
behovet for inndelingssystem i innlandet, som nå også skal være en del av SKF-94, på
kommunalt avløp. I tillegg skal man forsøke å samordne og harmonisere mot allerede
eksisterende inndelingssystemer så langt det lar seg gjøre. "
I brev av 19. okt. 1993 tildelte Miljøverndepartementet NVE ansvaret for å lede prosessen med å
utarbeide et inndelingssystem for Rogalandskysten, å dokumentere dette systemet og å stå for den
karttekniske utførelsen. Arbeidet var opprinnelig forutsatt ferdigstilt høsten 1993.
Kostnadsrammen var på i alt 40.000 kr. Forsinkelsen i forhold til planene beror vesentlig på at det
er utarbeidet vesentlig mange flere versjoner av inndelingssystemet enn ventet, og at feed-backrutiner og opprettinger har tatt tid.
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3. Prosess og framdrift
Grenselinjene for kystsoneinndelingen ble vedtatt på et møte hos Fylkesmannen i Rogaland
05.11.93. NVE var til stede på møtet. Grenselinjene ble trukket på sjøkart og på topografisk kart i
serien NORGE l :50.000. NVE fikk manuskriptkartene overlevert for digitalisering.
På møtet ble det ikke klargjort hvordan hierarkiet skulle se ut, eller hvilke prinsipper
identifikasjonssystemet skulle bygge på. Det ble derimot avtalt at NVE skulle utarbeide et forslag
til identifikasjonssystem som tok hensyn til at kystsonen skulle inndeles etter hierarkiske
prinsipper, og at disse forslagene skulle gjennomgås hos Fylkesmannen.
Arbeidet med digitalisering tok til i uke 48, og ble avsluttet i uke 49 i 1993.
Pr. 16.12.93 var status for arbeidet:
Alle grenser for SKF-områdene var digitalisert. Det var dannet 66 polygoner som er
avgrenset av kystkonturen, øyer og områdegrenser i havet og i fjordene.
Det var tatt ut kontrollplott, og feil var rettet opp.
Etter oppretting var det tatt ut et nytt kontrollplott.
Kontroll ved miljøvernavdelingen i Rogaland hadde ført til noen nye opprettinger og
avgrensmnger.
Alle polygoner hadde fått identifikasjonsnr etter et hierarkisk system.
Det var tatt ut ett plott for hvert nivå (i alt 7) i det opprettede hierarkiet. De enkelte
polygonene var farges att for å synliggjøre avgrensningen og sammenhengen i hierarki.
Identifikasjonsnumrene og med det den hierarkiske strukturen var et forslag fra NVE som
foreløpig ikke har vært til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland. Både identifikasjonsnumre
og hierarki var derfor å betrakte som foreløpig.
Det viste seg at hierarkiet og identifikasjonsnumrene krevde flere korrekturrunder fram og tilbake
mellom NVE og Fylkesmannen i Rogaland. NVE's opprinnelige forslag til inndeling hadde 7
hierarkiske nivåer. Etter en korrekturrunde i februar ble identifikasjonssystemet for Boknafjorden
vesentlig endret, og neste korrektur inneholdt bare 6 hierarkiske nivåer.
En ny korrekturrunde i mars omkalfatret også dette forslaget, og vedlagte høringsforslag har
forenklet det hierarkiske systemet til å omfatte 5 nivåer i et betydelig flatere hierarki. Arbeidet
med oppretting av identifikasjoner og hierarki ble avsluttet i mai 1994.
Dokumentasjonsrapporten ble påbegynt 16. mai, og har to ganger vært til behandling i SFT og
hos Fylkesmannen i Rogaland. Rapporten ble innholdsmessig ferdigstilt fra NVE 26. august 1994.
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4. Inndelingssystemet
4.1.

Inndelin~sprinsipper

Kystsonen ut til territorialgrensen er inndelt etter et hierarkisk system. Viktige elementer i dette
systemet er:
1.

Norges kyst deles inn i 5 hovedområder etter et mønster bestemt av de havområdene som
landet grenser til. Dette er:
1. Skagerrak
2. Nordsjøen
3. Norskehavet
4. Nordishavet
5. Barentshavet
De eksakte grensene mellom disse 5 hovedområdene er ikke endelig trukket.

2.

Innenfor denne hovedinndelingen vil kysten deles inn i inntil 10 hovedavsnitt på neste nivå i et
hierarki. (Dersom det er ønskelig med flere nivå, vil dette kunne skje ved inndeling på nivået
under.) Eventuelt vil disse kystavsnittene igjen deles inn i nye kystavsnitt som igjen skal danne
grunnlag for en fjordinndeling.

3.

Fjorder skal skilles ut som egne enheter. Der forholdene ligger til rette for det, skal fjordene
også inndeles i avsnitt og også mindre fjordområder skilles ut som egne enheter.

4.

Det legges vekt på å la grenselinjene i størst mulig grad følge topografiske skillelinjer langs
havbunn og land. Skillet mellom områder skal gå ved undersjøiske tersker, platåer, fjorder,
fjordarmer og små fjorder/avstengte bukter.

5.

I noen områder med mange store og små øyer og uten en klar fjordstruktur, må det foretas en
praktisk tilpasning.

6.

Grenselinjer skal primært ikke trekkes ut fra f.eks. biologisk faglige hensyn, verneområder
eller influensområder for store utslipp. Dette kan likevel gjøres der forholdene ellers ligger til
rette for at det. Dette hensynet er imidlertid underordnet topografiske hensyn, men har ført til
at noen svært små fjordområder er blitt inndelt selv om de topografiske hensynene ikke skulle
tilsi dette.

7.

Grenselinjene mellom områder skal ikke flyttes etter at de er vedtatt og dokumentert, uten i
helt spesielle tilfelle. Oppstår det behov for nye grensel injer, skal disse etableres innenfor
allerede eksisterende polygoner.

4.2. Identifikasjonsprinsipper
Hvert område skal tilordnes et identifikasjonsnr. Dette identifikasjonsnummeret er
informasjonsbærende, i den forstand at man et stykke på veg kan lese ut av det hvilket område av
landet man befinner seg i.
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Et hovedprinsipp er at man skal tilstrebe praktiske løsninger. Antall nivåer i hierarkiet skal
begrenses så langt mulig, og det skal i minst mulig grad skapes kunstige mellomnivåer som ikke
tjener annen hensikt enn å ivareta hierarkiet. Konsekvensen av dette er bl.a. at vi foreslår at ved
nye inndelinger på et seinere tidspunkt vil identifikasjonsnummeret i hovedsak bære
stedsinformasjon, men på detaljnivå være et rent løpenr. Den systemet som etableress ved første
gangs inndeling vil derfor være det strukturelt mest konsekvente inndelingssystemet.
Identifikasjonsnumrene skal primært brukes til identifikasjon og til hierarkisk håndtering, og ikke
til søk. Søking etter informasjon skal foregå ved navnsetting eller andre karakteristika som
brukeren er fortrolig med. Nummersystemet skal derfor bare i beskjeden grad læres og huskes av
saksbehandler.
Følgende prinsipper er lagt til grunn for identifikasjonsnumrene:
l.

Det brukes rent numeriske sifre.

2.

Nummerinndelingen starter med l ved grensen mot Sverige (hovedområde Skagerrak), følger
kysten rundt og slutter med 5 ved Grense Jakobselv. Lavere nr. er alltid nærmere Sverige,
målt langs kysten, enn et høyere nr.

3.

Antall siffer i identifikasjonsnummeret gjenspeiler hvilket nivå i hierarkiet man er på. Bare ett
siffer er nivå l, dvs. det høyeste nivået i hierarkiet. Dette korresponderer med den
hovedinndelingen som er gjengitt i avsnitt 1, pkt. lover. Et fem-sifret identifikasjonsnr er på
nivå 5 i hierarkiet, og har 4 overordnede nivåer.

4.

Ved fininndeling av et område, vil områdets tidligere identifikasjonsnr. beholdes som det er,
men det får en "hale" i form av nye siffer som angir fortløpende nr. mellom de forskjellige
nye områdene.

5.

Identifikasjonsnumrene for de ytre havområdene slutter alltid med siffer O. Ved fininndeling
av fjordområder, vil de sentrale fjordarmene ofte få siffer O som siste siffer i
identifikasjonsnummeret. Inndelingsforslaget for Boknafjord-området gjenspeiler dette.

6.

Ved inndeling av fjorder i mindre deler, vil ytre fjordarm som hovedregel få siste siffer 1,
neste del siffer 2 osv.

7.

I sund og skjærgårdsområder vil identifikasjonsnummeret ofte ikke kunne gjenspeile noen
prinsipiell hierarkisk nivåtenkning. Her vil (de) siste sifferet(l-ene) bli tildelt slik det finnes
praktisk. Boknafjorden gir igjen et eksempel på dette.

8.

Ved eventuell seinere videreinndeling av de områdene som er inndelt ved første gangs
etablering, vil identifikasjonsnummeret til det aktuelle området beholdes. De nye
minsteenhetene får "haler" med siffer fra O eller 1 og oppover.

Dette prinsippet for videreinndeling tar utgangspunkt i erfaringene fra Rogaland: Ved etableringen
her er det inndelt alle de områdene som har spesiell interesse, slik vi i dag kan se det. Det er
viktig å presisere at dersom det gjøres en god jobb ved første gangs etablering, vil behovet for
seinere nyinndelinger være så lite at man ikke behøver å lage mer sofistikerte prinsipper for
videreinndel ing.
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Eksempler på hvordan identifikasjonsprinsippene er brukt, finnes i kartvedleggene.

4.3. Prinsipper for navnsettin2-

Alle enhetene er navnsatt på alle nivåer i hierarkiet. Prinsippene bak navnsettingen er som følger:
1.

Enhetene får et navn som er mest mulig karakteriserende for området, og som er så pass
assosiasjonsskapende at det er mulig å nytte som søkebegrep.

2.

Der det er mulig, hentes navn på fjordområder m.v. fra Statens kartverks kartserier. Der slike
navn ikke lar seg ekstrahere, påføres navn av lokalkjent personell.

3.

Enhetens navn bør så langt mulig være unik. Det er imidlertid neppe til å unngå at f.eks.
fjorder i forskjellige deler av landet kan ha samme navn (Storfjorden?). I andre tilfelle
(spesielt ved store fjorder med få holdepunkter for navnet) vil imidlertid "kjernen" i navnet
måtte gjentas på flere nivåer i hierarkiet. Sammenstillingen eller kombinasjonen av navn kan
derimot endres. Eksempel på dette er:
23 Boknafjord-området
230 Ytre Boknafjorden
239 Boknafjord-bassenget
2391 Boknafjord-bassenget indre
23918 Boknafjorden

4.4. Prinsipper for far2-esettin2- av områder

Fargesetting av områdene bør underbygge forståelsen av hierarkiet.
I forsøksprosjektet er fargen på samtlige områder fastsatt ved skjønn. I Info-tabellen i programmet
(illustrert i tabellen til venstre i alle kartene) er det gitt en egen fargesymbol-kode som brukes ved
plotting. Som hovedregel ble det forsøkt brukt en svak farge i de ytre områdene, og en litt
sterkere farge med samme grunntone for områdene innenfor. Dette illustreres best på "nivå-3kartet" for områdene 22 og 24. (For område 23 og for nivåer lavere ned i hierarkiet er ikke dette
fulgt opp i særlig grad. Det skyldes at det underveis i forsøksprosjektet er blitt svært mange
omkalfatringer med identifikasjonsnr og hierarki. Dette begrenset mulighetene til å eksperimentere
seg fram til den mest illustrerende fargesettingen.)
Ved ordinære, løpende utplottingsrutiner bør fargekoden være knyttet til de to siste sifrene i
identifikasjonsnummeret på alle nivåer. Nest siste siffer bør angi grunnfarge (eksempelvis rød) og
siste siffer bør angi fargesjattering innenfor grunnfargen. Ettersom det ikke er mulig å få 10
signifikant forskjellige fargevariasjoner innenfor samme grunnfargen, må det tåles "repetisjoner"
av fargesettingen med jevne mellomrom.
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4.5. Prinsipper for digitalisering
Det har hittil vært digitalisert med underlag i Statens kartverks database N2S0; kystlinjen.
Territorialgrensen skulle dannet utgangspunkt for avgrensing mot ytre havområder, men denne er
hittil ikke overført NVE.
Digitaliseringen for kystinndelingen skal bare foregå i havområder og fjorder. Det skal ikke
trekkes linjer over land, heller ikke over små øyer. Enden av SKF-grensen skal treffe kystlinjen
(linjen som skiller hav fra land), og det skal etableres et lukket polygon med områdeavgrensing
kystlinjen og grenselinjen.
Identifikasjonsnummeret digitaliseres inn i et valgt senterpunkt for området.
Topografiske grenselinjer på land skal trekkes for inndeling i REGINE (REGIster over
NEdbørfelt), som er en del av Vassdragsregisteret. Dette er nærmere behandlet i avsnitt 4.6.

4.6. Sammenheng mellom kystinndelingen og inndelingssystemet for ferskvann
Vannforholdene langs kysten er et resultat av påvirkninger i det nære kystfarvannet, havet og
tilførsler fra vassdragene. Tilførslene fra vassdragene er særlig sterk i innestengte fjordbassenger
og der det er store vassdrag som løper ut. Vassdrag og kystfarvann er viktige elementer i det
hydrologiske kretsløpet.
For å få et mest mulig helhetlig bilde av sammenhengen mellom innland og kyst, bør det
etableres sammenheng mellom den nasjonale nedbørfeltinndelingen, slik den er gjort i REGINE,
og kystinndelingen. En slik sammenheng forutsetter at kystinndelingen bestemmer hvor det skal
trekkes grenselinjer for landsida.
På land skal det trekkes nedbørfeltgrenser med utgangspunkt i de punktene der havgrensen møter
kystlinjen. Grensene over land skal nyttes til polygonbehandling av avrenningsområder til kysten.
Nedbørfeltinndelingen i REGINE skal harmoniseres med havinndelingen. (For Rogaland er dette
ikke utført, p.g.a. at kystinndelingen ikke er vedtatt ennå.)
Det kan settes opp forskjellige krav til hvor nøye grensetrekkingen mellom REGINE og
havinndelingen skal harmoniseres. Som hovedregel vil vi gå inn for følgende retningslinjer:
l.

Grensen mellom havinndelingen og REGINE skal møte hverandre nærmere enn l km i
ubebygde eller sparsomt bebygde områder. I tett befolkede områder eller landbruksområder
skal grensen mellom havinndelingen og REGINE møtes nærmere enn 200 meter.

2.

Over øyer skal det trekkes REGINE-grenser (der det ikke finnes fra før) når øya er over 2
km 2 • For øyer mindre enn 2 km 2 trekkes ikke nedbørfeltgrenser, med mindre øya er tett
befolket. øyer som danner grenselinjer langs kysten, men som ikke deles på landsida, holdes
utenfor. Avrenningen fra slike er så pass ubetydelig at det ikke er nødvendig å trekke
topografiske skillelinjer på land.
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5. Informasjonsinnholdet
5.1. Hierarkisk struktur
Det er for Rogaland bygget opp en hierarkisk fjordstruktur basert på 5 nivåer, der øverste nivå
(nivå l) er de 5 havområdene rundt Norge, og det neste nivå er en grovinndeling av kystsonen
rundt Rogaland. På nivå 3 blir de første fjordområdene skilt ut.
Fra og med nivå 3 og nedover i hierarkiet er områdene plassert hierarkisk i forhold til den delen
som de er skilt ut fra, uavhengig av størrelse. Resultatet blir at på samme nivå befinner derfor
både den svært lille Regefjorden og den relativt store Sandsfjorden (inklusive Saudafjorden og
Hylsfjorden) seg. En konsekvens av denne strengt hierarkiske ordningen er at de største enhetene
på nivå 5 er betydelig større enn de minste enhetene på nivå 3! I praksis vil imidlertid ikke dette
spille noen stor rolle, fordi enhetene i en database først og fremst vil bli søkt ut etter andre
kjennetegn enn nivå, eksempelvis navn, kommune, areal m. v.
For å lette oversikten over systemet, er det likevel listet opp hierarkisk etter nivå. Utskriften er
hentet fra Are/Info, og finnes i vedlegg.

5.2.

Oppby~~in~en

av Are/Info-tabellene

Egenskapsfilene i Arc/info-tabellene finnes som to typer:
l. Minste-enheter
Tabellen er direkte knyttet til Are/info, og inneholder bare minsteenheter med identifikasjon.
Selve navnet til enhetene i tabellen ligger ikke lagret. Innholdet er i prinsippet:

I Identifikasjon (SKFJd)

I

23921
23922
242
25

2. Hierarki-enheter
Enhetene er organisert med en tabell pr. nivå i det 5-leddete hierarkiet, dvs. at det eksisterer 5
tabeller.
Tabellene er knyttet til minste-enheten med identifikasjonsnummeret, og inneholder identifikasjon,
navn på enheten og et symbol nummer som angir farge ved utplotting. Eksempel på tabeller er gitt
på neste side:

Sluttrapport: Inndelingssystem for kystsoneforvaltning
flslwlwpdokloppdraglandrelskjsluJl. rap

Dato: 26. august 1994

Side 12

Tabell nivå

S.

I Identifikasjon

I Navn

I

I Symbol-nummer

23911

Mastrafjorden

143

23912

Hidlefjorden

144

23921

Idsefjorden

113

Tabell nivå 1.

I Navn

I Identifikasjon

I Symbol-nummer

2391

Boknafjordbassenget indre

144

2392

Idsefjorden og Botnefjorden

135

2393

Erfjord

112

I

Tabellstrukturen er velegnet for formålet. Det er imidlertid laget rutiner som automatisk tildeler
symbolnummer med utgangspunkt i identifikasjonsnummeret, men disse er ikke testet ennå. Vi
regner med at dette vil forenkle fargeplotting betydelig. (slik det inntil nå har fungert, måtte vi
mauelt bestemme symbol nummeret, og så vurdere på plottet hvordan resultatet ble, før vi
eventuelt korrigerte symbol nummeret. Tilsvarende symbol nummer-innhold og -funksjonalitet kan
også etableres med tanke på plott i svart-hvitt.

5.3. Attributter som er knyttet/kan knyttes til tabellene
Tabellene over kystinndelingen bør ha et innhold som gjør det mulig å nytte kystinndelingen uten
alltid å ta fram kartet på skjerm, og som også gjør det mulig å søke ut enheter ut fra andre
kjennetegn enn nr, navn eller geografi. Det bør være mulig å analysere "på tvers", produsere
statistiske sammenhenger og gjøre meningsfylte sammenlikninger mellom forskjellige områder i
ulike deler av landet.
Arbeidsgruppen som leverte innstilling om inndelingssystem for kystsonen, tok også opp dette
forholdet. I forsøksprosjektet har vi tenkt videre rundt dette, men dette arbeidet er ikke sluttført.
(Det ligger også utenfor rammen for forsøket å implementere alt i Are/Info-tabellene.) Mulig
informasjonsinnhold er stilt opp på neste side. Prioritetsgruppene er:
l. Høy prioritet
2. Middels prioritet
3. Lav prioritet
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Prioritet

1.

1.
1.
1.
2.

1.

Datafelt2ruppe/ datafelt
Identifikasjon
- Identifikasjonsnr (er lagt inn)
Stedfestingsinfo
- Navn på enheten (er lagt inn)
- Kommune(r) som enheten ligger i
- Kartblad(er) (NSO) som enheten ligger i
- Grensepunkter mot land og større øyer (koordinater, evt. stedsnavn, kommune og
kartblad)
Strukturinfo
- Kategori kystenhet:

1.

2.

3.

Fjordsystemer bestående av flere fjorder og sund
21. Åpne strekninger innenfor fjordsystemer
22. Sund og skjærgårdsområder
Gruntvannsområder
31. Trange viker
32. Poller
33. Estuarer og delta
34. Andre gruntvannsområder
Åpne hav- og kyststrekninger

2.
2.
2.
3.
I.
1.
1.
2.
2.
2.

4.
Størrelsesinfo
- Lengde i lengderetning
Munningsbredde (for fjorder)
Areal av enheten
Fordeling av areal på kommune
Tilsigsareal for ferskvannstilsig
Gjennomsnittlig ferskvannstilførsel
Volum
- Største dyp
- Gjennomsnittsdyp
- Terskeldyp (gjelder særlig fjorder)

2.
2.
2.
2.

Strømnings info
- Normale flo- og fjærehøyder
- Herskende strømretning (ved bestemte dyp)
- Herskende strømhastighet
- Herskende vindretning

2.
2.
2.
2.
2.

Kulturpåvirkning
- Antall bosatte
- Tilsig fra landbruk (mengde P og N)
- Tilsig fra kloakk (mengde P og N)
- Tilsig fra industri (mengde, type)
- Merknader
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1.

Koplinger
- Vassdragsnr (dvs. for alle REGINE-enheter som drenerer til et kystområde. Legges
antakelig som koplingsnøkkel mellom REGINE og "kystområde")

6. Bruk og tilgjengelighet av systemet
6.1. Dokumentasjon; kart of:, lister
Inndelingen av kystsonen og havet skal være et hjelpemiddel for flere formål og aktører. Det bør
derfor tas sikte på å dokumentere kystinndelingen så bredt som mulig, for å gjøre systemet
forståelig og tilgjengelig. Vi vil foreslå at det trykkes/plottes ut kart som synliggjør hvordan
inndelingssystemet er. Følgende kartprodukter er aktuelle:
Landskart (nivå l)
Landskart (nivå 2, evt. nivå 3)
Fylkeskart (nivå 3 og nedover)
Fylkeskart (minsteenheter)

Målestokk
Målestokk
Målestokk
Målestokk

l :25 mill.
1: 1 mill.
1:250.000
1:250.000

Begge landskartene kan produseres og plottes/trykkes sammen. Opplaget for et slikt kart bør være
så stort at det trykkes. Fylkeskartene bør ha en begrenset spredning, og plotting (AO) bør være
tilstrekkelig. En skal imidlertid være oppmerksom på at produksjonen av plott kan beslaglegge
atskillige maskinressurser for en periode.
Som en del av kartene, og i tillegg som en egen oversikt, bør det produseres lister som
dokumenterer inndelingen. Listene bør produseres både etter nivå og som minsteenheter.

6.2. On-line søkbarhet i miliøforvaItninf:,en
Inndelingssystemet må lagres i en database som gjøres on-line-tilgjengelig for alle aktører (ikke
bare i miljøforvaltningen). Brukergrensesnittet må gi valg mellom å søke via kart på skjerm og
andre kjennetegn, eksempelvis de som er gitt i attributtl ista i avsnitt 5.3.
Dette kravet innebærer at miljøforvaltningen får strukturert kyst-hierarkiet på WinMapSQL, og at
en har gått til anskaffelse av strukturerte kartdata over kystlinjen i alle målestokkserier fra N250
og nedover. Kystlinjen brukes som polygonavgrensning, og må derfor ligge inne i kartsystemet
for å få full nytte av inndelingen.
Ettersom SESAM skal innebefatte landområdene, kreves det også at basisdata for landsida
(eksempelvis vassdrag og kommunegrenser) blir tilgjengelig i WinMap SQL, og også at
REGINE's digitale nedbørfeltavgrensninger blir integrert med kystinndelingen i
miljøforvaltningens basis-systemer.
Kravet om valgfrihet mellom å kunne søke på attributter og kart, krever at databasen og
kartpresentasjonssystemet blir integrerte deler som håndteres samtidig av brukeren. REGINE og
tilhørende registre bør av denne grunn integreres med SESAM-databasen.
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7. Dataoverføring til milj øforvaltningen
I forsøksprosjektet blir data over minsteenheter overført fra Are/Info på SOSI-format, nivå 4. Som
del av inndelingen blir også kystlinjen overført (men det må i en driftssituasjon forutsettes at det
er inngått opphavsrettsl ige avtaler med Statens kartverk om bruken av deres data). Av tekniske
grunner må overføringen gå via Geodata AS.
Tabellinformasjonen blir overført på ASCII-lesbare filer fra Are/Info.

8. Kostnader ved etablering av systemet
8.1. Foreløpil:e

erfarin~er

fra forsøksprosjekt

Ro~aland

Rogaland er inndelt etter instruks fra Fylkesmannen. Følgende kan sies om prosessen:
Etter som fylket var et prøvefylke, har det blitt atskilling prøving og feiling, i overkant av hva
vi hadde ventet ved oppstart av prosjektet.
Inndelingen i minsteenheter er diktert fra Fylkesmannen. NVE foretok den første strukturering
mot et hierarki. Dette måtte kastes noe om på, da Fylkesmannen mente at det var jQr orientert
mot hierarkiske strukturer, og i mindre grad tok utgangspunkt i fjordene.
Boknafjord-området er komplisert med en rekke fjordarmer og "underarmer" Med
utgangspunkt i et hierarkisk og rent numerisk identifikasjonsprinsipp, måtte det gjøres
endringer i tenkningen om hierarkisk orden, ut fra at det faktum at fjordområdet har mer enn
10 fjordarmer. Disse endringene er gjenspeilet i identifikasjonsprinsippene, slik de er
dokumentert i avsnitt 4.2.
Selv om Boknafjord-området er komplisert, er det flere strekninger langs norskekysten som
har tilsvarende kompleksistet i kystnaturen. For at kompleksiteten ikke skal føre til unødig
mye prøving og feiling, er det viktig at de som skal forestå inndelingen har god oversikt over
inndelingssystemet og identifikasjonssystemet, og at forarbeidet før digitalisering er best
mulig.
I forsøksprosjektet for Rogaland ville det ha vært en fordel om Fylkesmannen fra start av
hadde engasjert seg sterkere i arbeidet med å fastlegge den hierarkiske strukturen for området.
På den annen side har dette vært en modningsprosess, der det har vært nyttig med innspill og
tilbakespill fra to parter. Fylkesmannen har i sine kommentarer lagt stor vekt på denne
modningsprosessen, og mener at en tilsvarende prosess antakelig vil måtte skje i alle fylker,
men at den kan forkortes noe gjennom opplæring og veiledningsmateriell.
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8.2. Oversl32. over ressursbruken for R02aland fylke

NVE' s ressursinnsats
Oppstillingen nedenfor dekker bare NVE's eget arbeid. Fylkesmannens egeninnsats er ikke
medregnet.
Overslaget omfatter arbeidsoppgaver som er skissert nedenfor (kystinndeling er utført, tilpasning
til REGINE er beregnet). I kolonne 1 er angitt slik det faktisk ble, i kolonne 2 er angitt slik det
ville kunne ha blitt dersom Rogaland ikke var første fylke ut, og dersom prosessen hadde gått "på
skinner", dvs. uten prøving og feiling:
Kystinndel ing
Plott av grunnlagskart for påtegning av grenser:
Oppstart med grensefastsetting på møte i Stavanger
Digitalisering av linjer, første gang
Polygonbehandling
Fastsetting av identifikasjonsnr, polygonnavn og kategori
Metodeutvikling for hierarkisk presentasjon
Korrekturplott og fargesetting
Oppretting av linjer etter korrektur fra Fylkesmannen
Ny fastsetting og oppretting av identifikasjonsnr (2 ex)
Korrekturplott og fargesetting (2 ex)
Daglig ledelse og administrasjon, rapportering
Tilpasning til endringer etter høring (anslag)
SUM
REGINE (anslag, ikke utført ennå)
Grensetrekking kart og identifikasjon av nye områder
Digitalisering m. ident
Polygonbehandling
Kvalitetskontroll, oppretting, tilleggsinfo til REGINE
Koplingstabell SESAM-identifikasjonsnr - REGINE
SUM
Dokumentasjonsplott av SKF + REGINE
Dataoverføring til Win-Map-SQL med egenskaper
Totalt overslag for både SKF og REGINE

Slik det ble
l t
8t
15 t
8t
35 t
40 t
10 t
3t
20 t
lOt
30 t
lOt
190 t

"På skinner"
l t
Ot
lO t
4t
lOt
Ot
2t
1t
3t
l t
4t
4t
40 t

15 t
15 t
2t
16 t

12 t
12 t
2t
12 t

---±J

~

52 t

40 t

15 t
15 t

3t
l t

262 t

80 t

I forhold til forsøksprosjektet, vil et opplegg "på skinner" representere en betydelig innsparing.
Denne innsparingen viser seg imidlertid først og fremst på kystinndelings-operasjonene. Ved
tilpasning til REGINE er det mindre å hente, fordi det for det meste vil være tale om å forbedre
rutiner som i dag eksisterer, og gjøre et opplegg mer strømlinjeformet etter hvert som vi vinner
erfaringer.

Merk: Overslagene forutsetter at Fylkesmannen skal ha spesifisert inndeling og hierarkisk
sammenheng fullt ut, og at NVE's arbeid i mest mulig grad begrenses til teknisk arbeid med
digitalsering og etablering av hierarkisk polygonstruktur. Inndelingen skal betraktes som et
høringsutkast fra Fylkesmannen Ufr. avsn. 9). Eventuelle tilpasninger og endringer som kommer
som et resultat av høringsprosessen er imidlertid regnet med i overslaget "på skinner", se
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nederste linje i tabellen over kystinndeling.
Forutsetningene for at inndelingsprosessen skal gå mest mulig smertefritt, er:
Fylkesmannen må være inneforstått med prinsippene for inndeling, hierarkisk struktur,
presentasjon og identifikasjon.
NVE plotter ut grunnlagsplott i målestokk l :250.000 ved oppstart av arbeidet. Det er dette
grunnlagsplottet som skal nyttes som utgangspunkt for digitaliseringen.
Fylkesmannen påfører grenser for SESAM-minsteområder, markerer hierarki og påfører
forslag til identifikasjonsnr. ut fra grovinndeling av landet og kriterier for videreinndeling.
NVE kontrollerer utkastet til hierarki og at identifikasjonsnr. er tildelt i samsvar med
prinsippene for dette, digitaliserer grenser og nr., foretar polygonbehandling, tildeler farge og
kontrollplotter de forskjellige nivåene.
Fylkesmannen korrekturleser og gir tilbakemeling om oppretting.
NVE retter opp.
Fylkesmannen forestår høring av inndelingen for fylket, og retter eventuelt opp etter
kommentarer.
NVE inndeler REGINE slik at det blir harmonisert med den vedtatte kystsoneinndelingen.
NVE plotter ut kystsoneinndeling sammen med nedbørfelt og overfører data til Win-MapSQL.
Enhver "praktisk tilpasning" som involverer NVE i arbeid med å foreta hierarkisk inndeling eller
identifisering vil fordyre prosjektet.

Fylkesmannens ressursinnsats
Fylkesmannen i Rogaland gir følgende anslag for sin ressursinnsats:
Forberedende tverrfagl ig diskusjon:
Første gangs gjennomgang i møte med NVE:
To korrekturrunder (inklusive ny gjennomgang):
I alt

6 timeverk
14 timeverk
16 timeverk
40 timeverk

Fylkesmannens ressursbruk er relativt liten. Årsaken til dette er at den faglige forberedelsen av
systemets nødvendighet og hovedprinsipper i stor grad var utført på forhånd, gjennom deltakelse i
både arbeidsgruppa for inndeling og stedfesting som Miljøverndepartementet hadde oppnevnt, og
arbeidsgruppas arbeidsutvalg som forberedte materialet. I tillegg var Fylkesmannen også
representert i styringsgruppa for SKF-prosjektet, som fikk materialet til behandling.
Fylkesmannen framhever at den arbeidsfordelingen som ble etablert mellom NVE og
miljøvernavdelingen, var gunstig. Den bidro til en raskere og bedre modning av prinsippene for
og den praktiske siden av inndelingssystemet og den hierarkiske behandlingen av dette enn det
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som ville vært mulig dersom Fylkesmannen selv skulle stått for all input, og NVE bare vært
utførende etter anvisninger.

8.3. Ressursbruk ved landsdekkende etablerinf:
Med utgangspunkt i erfaringene fra Rogaland, har vi satt opp en tabell for hvordan timeverkene
må antas å fordele seg for resten av landet. Alle kolonnene viser ressursbruk i form av timeverk
for oppdragstaker ved inndeling av kystsonen.
K~stsone-inndeling

REGINE-inndel ing

Østfold
Akershus og Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud

20
20

20
20

Dokumentasjon
og dataoverføring
4
4

15

15

4

Vestfold
Telemark

20
25

20
25

4
4

Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland

25
25

25
25

4
4

40

40

4

Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

45
45
50
50
50

45
45
50
50
50

4
4
4
4
4

Nordland
Troms
Finnmark
SUM

90
50
40

90
50
40

4
4
4

610

610

64

For alle operasjoner samlet blir forbruket 1284 timer. Overslaget indikerer at total timeforbruket vil være
ca. 20 ganger forbruket for Rogaland, når metodeutvikling er trukket fra.
Forutsetninger som regnestykket hviler på:
NVE's opplegg til en arbeidsfordeling "på skinner" gjennomføres fullt ut.
Det kreves et visst minimums timeforbruk på hvert fylke, uansett størrelse. Dette slår spesielt ut for
fylkene langs Oslofjorden.
Lengden av kystlinjen varierer fra fylke til fylke, og likedan de topografiske forholdene. Dette slår ut i
forskjellig arbeidsomfang for de tekniske operasjonene.
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I de tett befolkede områdene vil det være behov for finere inndeling enn i de skrint befolkede
områdene.
Det er noe forskjellig kvalifikasjonskrav som ligger til grunn for de forskjellige arbeidsoperasjonene. NVE
har to oppdrags satser som er aktuelle å nytte for dette prosjektet. Disse er i 1994 henholdsvis 470 kr/time
og 365 krltime.
Beregnet etter oppdragssatser vil budsjettet utgjøre:
Kystsone-inndeling:
460 timer il 470 kr.:
150 timer il 365 kr.:
I alt

216.200 kr.
54.750 kr.
270.950 kr

REGINE-inndeling:
300 timer il 470 kr.:
310 timer il 365 kr.:
I alt

141.000 kr
113.150 kr
254.150 kr

Dokumentasjon og dataoverføring:
64 timer il 470 kr.:
30.080 kr

Total kostnad 555.000 kr (avrundet)
U sikkerheten i overslaget er + - 25 %.
Dersom det skal kjøres en arbeidsfordeling tilsvarende den som har vært gjeldende i forsøksprosjektet, og
som Fylkesmannen i Rogaland mener er nødvendig, vil det øke timeinnsatsen for kystsone-inndelingen med
50%. Under slike forutsetninger blir regnestykket:
Kystsone-inndeling:
REGINE-inndeling:
Dokumentasjon m.v:
Total kostnad:

406.425 kr.
254.150 kr.
30.080 kr.
690.000 kr (avrundet)

Begge kostnadsoverslagene innebærer at det gjøres et begrenset arbeid med attributtinformasjon, for det
meste knyttet til stedfestingsinformasjonen slik det er oppgitt i avsnitt 5.3.

Opplæring
Dersom det ønskes at NVE skal engasjeres i forhold til dokumentasjon og opplæring av de som skal foreta
inndeling på landsbasis og fylkesbasis, er dette en kostnad som kommer i tillegg. Den vil anslagsvis
utgjøre:
Opplæring og dokumentasjon for inndeling på landsbasis:
Opplæring og dokumentasjon for inndeling på fylkesbasis:
I alt 75 timer il kr. 470; dette utgjør 32.000 kr (avrundet).
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9. Tanker om prosessen videre
9.1. Vedtak av

inndelin~ssystemet

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er ansvarlig for dette utkastet til inndelingen av kystsonen. I
forsøksprosjektet har ikke NVE som oppdragstaker påvirket denne delen av prosessen annet enn ved å se til
at prinsippene for inndeling ble fulgt. Verken inndelingsprinsippene eller den konkrete inndelingen er
formelt vedtatt, foreløpig.
For at inndelingssystemet for kystsoneforvaltning skal få størst verdi, er det av avgjørende viktighet at det
tas i bruk av andre aktører, og at det ligger som en basis også til andre formål enn miljøforvaltningens
kystsoneforvaltning. Inndelingssystemet bør derfor være et felles grunnlag for all dataforvaltning i marine
områder, enten det gjelder friluftslivsforvaltning, marine verneområder, aquakulturinteresser, spørsmål
knyttet til fiskerier, vannkval itetsspørsmål e.l.
Det er også viktig at inndelingen blir mest mulig homogen for alle deler av landet. Miljøvernavdelingene
har en nøkkelrolle i fininndelingen ut fra sin lokalkjennskap, men i Norge finnes det 16
miljøvernavdelinger som forvalter kystsonen. Kysten er også svært vekslende fra fylke til fylke, og innen
fylker. Endelig vet vi at de administrative grensene mellom fylkene i liten grad følger de naturlige
topografiske grensene langs og i havet. Det er derfor behov for en koordineringsinnsats fra nasjonalt hold.
Et forslag til prosess for vedtak av et fullstendig, landsomfattende og regionalt fininndelt system for
inndeling av kystsonen blir derfor:
l.

Det settes ned en gruppe som får i oppdrag å legge fram forslag til et nasjonalt inndelingssystem for
kystsonen på nivå l og 2, se kapittel 5.1. Gruppa har med deltakere fra landsdekkende, marine
institusjoner, eksempelvis SFT, DN, NIVA, NHL og Havforskningsinstituttet (som er temasenter for
marine data). Gruppa bør kunne legge fram et forslag til en "mini-høring" i løpet av 2-4 uker.
Arbeidet er begrenset og antas ikke å være spesielt komplisert på såvidt overordnet nivå, gitt at
prinsippene for inndelingen er vedtatt. Høringen bør kunne avsluttes i løpet av ytterligere 2-4 uker.
SFT forestår høringen og fatter vedtak i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI). Materialet
digitaliseres for å kunne nyttes som utgangspunkt for regional videreinndeling.

2.

Fylkesmannens miljøvernavdeling får i oppdrag å legge fram forslag til videreinndeling på regionalt
nivå. Materialet digitaliseres og alt regionalt materiale samles og vurderes eventuelt av "nasjonal
arbeidsgruppe" for å sjekke at nasjonale føringer er ivaretatt. Hele kystinndelingssystemet sendes på
formell høring. Deretter vedtar SFT og HI inndelingssystemet og orienterer forvaltnings- og
forskningsinstitusjoner.

9.2. Vedlikehold av

inndelin~ssystemet

Det inndelingssystemet vi foreslår er åpent, og nye inndelinger er mulig ut fra den eksisterende strukturen.
Det er opptil enhver institusjon å foreslå videreinndelinger, men det er SFT (som ansvarlig for SESAM og
med instruksjonsansvar overfor Fylkesmannens miljøvernavdeling) som må stå ansvarlig for at dette blir
gjort på en entydig måte, og at alle relevante aktører får kjennskap til at det er gjort. SFT bør i denne
prosessen spille nært sammen med miljøvernavdelingene, men en fullstendig delegering uten kontroll og
uten informasjonsansvar vil over tid kunne pulverisere nasjonale vedtak, og gi som resultat at forskjellige
aktører opererer med forskjellige varianter av samme inndelingssystemet. Det må derfor ligge til ett organ
å stå ansvarlig for vedlikeholdet av strukturen.
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10. Tilsvarende arbeider i andre land
Vi har ikke gjort systematiske undersøkelser av om det er etablert tilsvarende inndelingssystemer i andre
land.
Vi har derimot fått informasjon om at Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI 1994) har
utarbeidet en havområde- og kystinndeling etter tilsvarende prinsipper som de som i juni 1993 ble foreslått
av "Arbeidsgruppen for inndeling av kystsonen", og som har dannet grunnlaget for dette prosjektet.
Den svenske tenkningen omkring kyst- og havinndeling bygger, i likhet med den norske, på at grensene
skal trekkes der de topografiske eller strømningsmessige forholdene gjør dette naturlig, uavhengig av
administrativ eller annen inndeling av havområdene. Videre blir det formet et hierarki av over- og
underordnede enheter for å kunne analysere data både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Det ligger en liten forskjell mellom det norske og det svenske inndelings systemet i at SMHI sondrer
mellom kystområder, som går ut til ca. 20 meters dybde, og åpne havområder utenfor. Både kystområder
og havområdene blir også trukket helt ut til delepunkter i nabostatene. En konsekvens av dette er at
BohusUins kyst er trukket helt til nord for Fredrikstad i Norge, og siden dette er en del av Skagerrak, er
det også gjort forsøk på å trekke vestgrensen for Skagerrak mellom Norge og Danmark!
Det kan være aktuelt å samordne de norske og svenske forslagene til inndelingssystem. Dette er neppe
noen uoverkommelig oppgave. Videre er det behov for en praktisk samordning av kystinndelingen i
grenseområdene.
Fra SMHI har vi fått vite at tilsvarende arbeider foregår også i Finland.
Det er også satt i gang et eget østersjø-prosjekt "The Basic Geographic Information of the Baltic Drainage
Basin (BGIS) Project", som et samarbeid mellom alle land som drenerer til østersjøen, i alt 14 stater
(Norge også). Prosjektgruppa ledes fra Finland, og vil arrangere et seminar for å presentere prosjektet
tidlig høsten 1994. Prosjektbeskrivelse i form aven brosjyre er vedlagt. Som del av prosjektet vil en
inndeling av kystsonen bli foretatt, og sammenhenger mellom nedbørfelt- og kystinndeling vil bli etablert.
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Vedlegg. Kystområder langs Rogalandskysten, sortert hierarkisk og
fra sør til nord
Nivå 1
5 Records Selected
SKF ID
l
2

SYMBOL

60
62
60
62
60

3
4

5

NAVN
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Nordishavet
Barentshavet

Nivå 2
5 Records Selected
SKF ID
21
22
23
24
25

SYMBOL
374
274
374
274
374

NAVN
Lindesnes vest-området
Jæren-området
Boknafjord og Ryfylke
Karmøy vest -området
Hardangerfjord-området

Nivå 3
23 Records Selected.
SKF ID
220
221
222
223
224
225
226
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
250
251
255

SYMBOL
127
131
131
131
131
131
131
247
247
409
247
409
247
409
247
409
143
187
191
191
127
131
132

NAVN
Jærhavet
Åna
Dyngadjupet og Jøssingfjorden
Regefjorden
Eigersundet
Risavika
Vistevika og Hafrsfjorden
Ytre Boknafjorden
Stavanger øst
Høgsfjord-området
Årdalsfjorden
Jøsenfjorden
Sandsfjord -området
Vindafjord-området
Skjoldafjord-området
Karmsund, Førdesfj. og Forlandsfj.
Boknafjord-bassenget
Karmøy vest
Veavågen
Visnesbukta
Vest for Hardangerfjorden
Ytre Hardangerfjorden
Midtre Hardangerfjord

Nivå 4

42 Records Selected.
SKF ID SYMBOL

2221
2222
2241
2242
2243
2261
2262
2311
2312
2313
2314
2315
2321
2322
2323
2331
2332
2351
2352
2353
2354
2355
2361
2362
2363
2364
2371
2372
2373
2381
2382
2383
2384
2390
2391
2392
2393
2394
2511
2512
2520
2521

NAVN
Dyngadjupet
Jøssingfjorden
Eigersundet sør
Eigersundet midtre
Eigersundet nord
Vistevika
Hafrsfjorden
Åmøyfjorden
Stavanger havn
Byfjorden øst
Riskafjorden
Gandsfjorden
Høgsfjorden
Hølen
Lysefjorden
Årdalsfjorden ytre
Årdalsfjorden indre
Sandsfjorden ytre
Sandsfjorden indre og Lovrafjorden
Hylsfjorden
Saudafjorden
Vatlandsvågen
Vindafjorden ytre
Vindafjorden øst
Sandeidfjorden
Yrkj efj orden og Vatsfjorden
Skjoldafjorden
Hervikfjorden
Falkeidflæet
Boknaflæet
Førdesfjorden og Røyksundet
Førlandsfjorden og Tysværvågen
Karmsund
Kvitsøyane
92
Boknafjordbassenget indre
158
Idsefjord og Botnefjorden
158
Erfjord
158
0kstrafjorden
92
Viksefjorden
93
Ålfjorden sør
92
Ålfjorden
Ålfjorden
O

127
131
409
95
409
143
144
187
199
191
199
188
247
248
249
127
131
157
158
6
248
158
248
249
252
131
248
157
158
144
143
247
248
409

Nivå 5
27 Records Selected .
SKF- ID SYMBOL
23521
188
23522
69
73
23641
70
23642
23721
188
23722
196
23811
144
143
23812
23813
143
23821
92
23822
96
23841
92
23842
93
23843
92
23911
393
23912
158
23913
6
23914
92
23915
93
23916
93
23917
188
23918
187
143
23921
23922
144
113
23931
23932
114
23933
115

NAVN
Sandsfjorden indre
Lovrafjorden
Yrkjefjorden
Vatsfjorden
Skjoldafjorden ytre
Skjoldafjorden indre
Førlandsfjorden ytre
Førlandsfjorden indre
Tysværvågen
Førdesfjorden
Røyksundet
Karmsundet sør
Karmsundet midtre
Karmsundet nord
Mastrafjorden
Hidlefjorden
Finnøy sør
Fisterfjorden
Hjelmelandsfjorden
Sjernarøyane
Nedstrandfjorden
Boknafjorden
Idsefjorden
Botnefjorden
Erfjorden
Bogsfjorden
Tyssefjorden

Time table
December 1993 - May 1994
May 1994
June 1994
Earlyautumn 1994
January 1995

Feasibility study
Technical document to be submitted to
interested institutions
Technical meeting for GIS experts
Seminar on presentation and fund
rOlslng
The main project to start

The Basic Geographic Information of the
Baltic Drainage Basin (8GI5) Proiect

The working group consists of the following members
• Mr. Yrio Sucksdorff, the Finnish Environment Data Centre (EDC),
Chairman
• Mr. Marek Baranowski, United Nations Environment Programme
(UNEP)/Global Resource Information Database (GRID)-Warsaw
• Mr. Sindre Langaas, UNEP/GRID-Arendal
• Mr. Torbiorn Lindkvist, Swedish Meteorological and Hydrological
Institute (SMHI)
• Mr. Stigbiorn Olovsson, Swedish Space Corporation
• Mr. Vital Schreurs, the Statistical Bureau of the EU (EUROSTAT)
The Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOMl, ads as a
coordinating secretariat.
During the initial phase of the proied severai other institutions have been
involved.

Further information
For further information, please contad: Proied Secretariat, Helsinki Commission HELCOM (phone: +358-(9)0-6220 220 and fax: -6220 2239), or
Working Group Chairman, Yrio Sucksdorff, Environment Data Centre
(phone: +358-(9)0-73144213, fax: -73144280, or e-mail: Yrjo.
Sucksdorff@vyh.fi)

-

NATIONAL BOARD OF WATERS AND THE ENVIRONMENT .......
ENVIRONMENT DATA CENTRE . . . . . .
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'L . .

The Basic Geographic Information of the
Baltic Drainage Basin (8GI5) Proiect
Aim: The overall aim of the BGIS proieet is to faei/itate the management
and analysis of the environment in the Baltie drainage area by providing
eoherent spatial information of relevanee to environmental issues of the
region and for analysis and display. Speeifieally, the main purpose is to
create a number of basic georefereneed data sets that will be made
avai/able to interested users.

Marine geographical features: Bathymetry, Sea area division,
Sea-land interface geographical features: Shoreline
Terrestrial geographical features: Drainage basins, Lakes, Rivers, Land Cover,
Digital Elevation Model, Soil type, Bedrock
Administrative boundaries etc.: International, sub-nationallevel 1 and 2, Settlements, Sewage treatment plants, Industrial facilities, Designated areas.
The decision of scale/ resolution for the data sets to be included will to a large
extent be dictated by the availability of existing data sets. Nominally, a scale of
1: 1,000,000 will be attempted. International coding systems will be used,
whenever possible. Harmonisation with the coding systems of the EU EEA/
CORINE and EUROSTAT will be sought whenever possible. It is assumed that
the majority of the data sets to be created will be created from existing digital
data sets, nationally as well as globally.

Distribution policy
Steering arrangement and actors

Ifr::
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The Baltie drainage area touches upon 14 countries; Belarus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Slovak Republic, Sweden and Ukraine. Severai international, governmental and non-governmental bodies and institutions are involved in environmental
issues in the area. Many institutions have identified a common need for a
number of basic cartographic data sets to be used for geographical analysis
and visualisations of the environmental issues of the region. Therefore, and to
avoid duplicating work, extensive collaboration between different institutions
will be needed. A small working group has been established to promote the
project and to provide guidelines for the work.

Geographical area
The main geographical area to be covered by the project is the Baltic drainage
basin, although a precise delineation has not yet been made. Some cartographic data of the Baltic Sea itself have also been identified as desirable.

Database con tent
The thematical content of the database has been discussed extensively, and a
preliminary list has been created. This list reflects that the project will be restricted to less dynamic geographical features. Another aspiration is to reduce the
amount of associated statistical and other attribute information to a minimum.

The distribution policy for the data sets has yet to be determined in detail, but
the aim is that the access to them should be practically unlimited (public domain) to all institutions and bodies involved in environmental issues of the region. Agreements between data providers and the project, as well as between
the project and users, will be made to ensure full acknowledgement of the primary source of the data, and to ensure non-commercial use.

Status
During 1994 a feasibility study will be carried out by the working group. The
feasibility study has been funded by the Nordic Council of Ministers. The following task will be carried out:
• Survey of potential users and their needs.
• Survey of existing data sets and their holders for the themes considered
• Evaluation of the data sets.
• Definitions of technical aspects common to the various themes.
• Database management aspects
• Preparation of a technical document which summarises the points above
and gives recommendations.
• Technical meeting of GIS experts; presentation and discussion of matters
dealt with in the technical document and the comments received.
• Finalisation of the proposal for project realisation incorporating the
conclusions reached at the technical meeting of experts.
• Seminar on the presentation and the consideration of financial questions.

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

11994 ER FØLGENDE RAPPORTER UTGITT:
Nr

1

Truls Erik Bønsnes og Lars Andreas Roald: Regional flomfrekvensanalyse. Sambandet mellom
momentanflom og døgnmiddelflom. (45 s.)

Nr

2

Steinar Myrabø: Sæternbekken forsøksfelt. (29 s.)

Nr

3

Edward Witczak: Vurdering av grustak i Stjørdalselva ved Måsøra - Hofstadøra. Stjørdal kommune,
N-Trøndelag. Vassdrag nr. 124. AO.(11 s.)

Nr

4

Bjarne Krokli: Q 100 og Q 1000 avløpsflom med naturlig utløpsprofil i Ulldalsvatn og Bergsvatn (079.l).
(13 s.)

Nr

5

Rune Dahl, Hans Otnes og Frode Trengereid: Arsrapport for NVEs interne havarigruppe. (8 s.)

Nr

6

Harald Sakshaug: Vassdragsteknisk vurdering av interimsvei ved bygging av ny Vikersund bru. (5 s.)

Nr

7

Astrid Voksø, Bjarne Krokli: Flomlinjeberegning og flomsonekart for nedre del av Leira (002. CAl). (9 s.)

Nr

8

Lars-Evan Pettersson: Flomberegning Lærdalsvassdraget (073.l). (36 s.)

Nr

9

Ole Einar Tveito og Hege Hisdal: A study of regional trends in annual and seasonal precipitation and
runoff series. (30 s.)

Nr

10

Einar Beheim, Eirik Smidt Eriksen: Vassdragsteknisk seksjon 1993. (73 s.)

Nr

11

Nils-Otto Kitterød: The Haslemoen-project - main results and experiences. (56 s.)

Nr

12

Roger Sværd: Beregning av normalavløp for Taraldsvik kraftverk. (9 s.)

Nr

13

Bjarne Krokli : Vannlinje- og avløpskurveberegning for utløpet av Ostevatn (067.6l). (9 s.)

Nr

14

Rune Dahl, Hans Otnes og Frode Trengereid: Uværet i Nord-Norge vinteren 1993.
Hva har vi lært? (21 s.)

Nr

15

Ingebrigt Bævre: Oversvømte arealer langs nedre deler av Orkla ved en middelflom.
Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Vassdrag nr. 121.l. (7 s.)

Nr

16

BEGRENSET

Nr

17

Hallvard Berg: Utprøving av erosjonssikringstiltak i Slemdalsbekken. (20 s.)

Nr

18

Dag Bachke (red.): Vassdragstilsynet. Arsoversikt 1993. (36 s.)

Nr

19

Arve M. Tvede: Vanntemperaturen i Suldalslågen. Forholdet mellom vanntemperatur, vannføring og
værforhold i perioden 15. april - 15. juni. (20 s.)

Nr

20

Roger Sværd: Flomberegning for Andfiskåga i Ranavassdraget. (15 s.)

Nr

21

Astrid Voksø, Bjarne Krokli: Flomlinjeberegning og flomsonekart for nedre del av Leira (002.CAl).
Revidert utgave. (10 s.)

Nr

22

Arve M. Tvede: Blomsterskardbreen, Folgefonni. En oversikt over breens variasjoner i nyere tid. (14 s.)

Nr

23

Svein Homstvedt og Harald Høifødt: Inndelingssystem for kystsoneforvaltning. Sluttrapport fra et
forsøksprosjekt for Rogaland. (22 s.)
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SKF-Id

Navn

2354
2353
2363
2511
23521
2362
2361
23642
23641
23M3
23522
23821
2351
2355
23933
242
2394
23822
23931
23932
241
234
23916
23Ml
23915
2390
230
2332
23911
2323
23921
23922
2261
2312
2321
2262
225
2315
2322
2243
2242
2241
223
2222
221
2373
2510
2522
250
240
73722
23721

Saudafjorden
Hylsfjorden
5andeidfjorden
Vi:lorden
Sandd!:\orden Indre

Symbol

248
6

252
92

188
249
248

~=:::~

Vatsfjorden
Yrlcje(JOrden
""",,sundet nord
Lovmijorden
førdesfjorden
Sandsfjorden ytre
Valland,,,.,,
Ty.sefjorden
Visnesbukta
Øksuatjorden

70

73
92
69
92
157
158
115
191
158

=.,ndet

%

=,den
Vea

113
114
191

)øsenijorden

409

SJe_
""",,sundet .r
Hjelmelandsfjorden
Kvilsøyane
Bolcnafjorden
rclaljorden indre
Mast JOrden
orden
ILr.:lIorden
Bo=orden
VI
lea
Stavanser havn
den
orden
Risavi
Gandsf)orden
Hølen
Eigersundet nord
Eigersundet midtre

93
92
93
409

lire

247
131
393
249
143
144
143
199
247
144
131
188
248

æ

409

95

Eigersundet sør

409

Ana

131
131
131
158

Regeljorden
hminøliorden
Falkeidll ....

Ytre

Hardanøerfiord

393
187

Kwrney -

2m 2
23M!
23917
23831
23833
2371
2381
23918
23914
23913
2331
"912
2311
220
2313
2314
21
2221

ica.m.undel mldue
NedslJandijorden

93
188

Sk;oldafjorden
Bolcnafl ....
BoIcnatjorden
Fisterfjorden
Finnøy sør
Årdalsfjorden ylte

248
144
187
92
6
127

JærhaYet

127
191
199
374
127

~~=

158
1111

:r.tfiden
...
Ri ,orden

Lindesnes _rIIdet
Dynpdjupel

u

''''

SKF - områder
Spred nI ngs:)(art

....,

MAIestoIck 1 : 250000
KoordI_UTM, sone 32

Cru""",-, Sl(
T_ _ jonSKFOMilÅOER
0..11_",114

•

'Ei

~

NVE

~~

I

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK

I

,

)

I

I

~_____ .~.~~t_'~~;

7

m
•

t

"

dk

-110

( --

\~

•

==
N!tYn .,.

~~d

22 3

OS )eslinøf)otden

~=~det

224
225
226
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
250
251

Vi_':"" HafrJfjonIen
YlJe
Jorden
SIaVantPe< R I

~r1odot

'-

c.,

\J

127
131
131
131
131
131
131
247
247
409

247

JMenlorden

=~:==
Sl:joldaljorckJm rådet

Karmsund. ~rdes~. og ~~andsfj .
BoImaljor~..senset
Karmooy """

~::.'.r'1å1a

Vest for Hardanserfjorden

~dtre~

252

_

S~boI

r:-

220
221
222

".~
r •

409

247
409
247
409

143
187
191
191
127
131
132

"D

o

Kystinndeling, niva 3.
Forslag til inndeling.

-~

Numrene I mbellen ""'" '" ~
enheter bes1lllende av olle minst&områder
med samme kyst id I de te_ n posiøjonene
tNor n er nivAet l hterark.iet.

'

anbefales 6 lese
flere kar1p1oll I IMlm""hens. DeflOl'n "" sin
""hetet på dette k8I1I!I besll\r av flere min_
enhet", finner man di .... på neste (nivå + 1) karL
For 6 16 innlrykk IN hieratltiet

.

...

Målestokk 1 : 250000
I

I

1CDcnI"-,,,,",:UTM, ..... 32

Crunn'-""'" 5 _ rarMrtt
T..... _~yoIfnnde...

N

'

NO GES ..",SSDRAG
OG ENERGIVERK
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--~

)
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Kyst-id

Navn

Symbol

2221
2222
2241
2242
2243
2261
2262
2311
2312
2313
2314
2315
2321
2322
2323
2331
2332
2351
2352
2353
2354
2355
2361
2362
236)
2364
2371
2372

Dynpdjupet
.ningfjonlen
EiJlOlSundet IØr
Eill"'"undet midtre
EigeBundet nord
Vis1BYii<a
Halmjorden
Amøyfjorden
5Ia~r havn

127
131
409
95

, '===3

409

143
144
187
199
191
~renø5t
Ri fjorden
199
Gandsfjorden
188
Hapfjorden
247
Halen
248
249
.... re
127
Ardal:llorden fndre
131
157
Sand~orden ytre
Sand Jorden ,ndre og lovrafjO<den 158
HyisfjO<den
6
s.wdaljorden
248
VatlandsvAgen
158
248
249
SandeidfjOnlen
252
131
~rk!,it~~g Vatsfjorden
248
HervikfjOnlen
157
Falkeidnæet
158
Boknanæet
144
143
Far40nlen og Røybundet
Farlan .fjOrden og TysværvAgen
24 7
Karmsund
248
Kvitsøyane
409
BoknafjordbBSsenget indre
92
Idsefjord og Botne~onl.n
158
Erfjord
158
158
økst~onlen
93
S"ml Jorden
Viksefjonlen
92
Alijorden
131

~~~

~:~;:~:~

23n
2381
2382
2383
2384
2390
2391
2392
2393
2394
2510
2511
2521

u.

o

Kysti nndel ing, niva 4.
Forslag til inndeling.

Numrene i ~Ien over er aarezeræ
enheIer bes1ående av alle minst&områder
med samme kyR id i de første n posisjonene,

hvor n er niv6et 1 hierartc.iet.
For å få innt.ylck av hierarkiet nnbefales 6 1_

....

Målestokk 1 : 250000
I

Ka_

KoordlnltJylæm:UTM, sone 32

Grunni.-, Stm..

Temainformos)onKyotfnndell"l

~

I.
...

~

NIÆ

NORGES VASSDRAG~ 
OG ENERGIVERK

:::,eet~'1t\:""~en= ~= ::n~

enheter nnnor man di.se på neste Inivå +

1)

kart.

--- --------
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o '

o";'

--...
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-

--

,..0.
y

,...-

"..,I
".

K~d

Navn

23521
23522
23641
23642

~i;;; Indre

.~

Symbol

unl

144
143
143
92
93
92
393
1511

231131
231132
2311))
23841
23842
23843
23911
23912
23913
23914
23915
23916
23917
23918
23921
23922
23931
23932
23933
25212

(,

92
93
93
1811
187
143
144
113
114
115
73

,.

-

•

O

Kystinndeling, niva 5.
Forslag til inndeling.
nivå 2

Numrene i _len .,...,. er ~
enheter bes_do av olle minste<>mrtder
med samme l<y!I Id I de 1__ n posi.jonene,
hvor n er nivået 1 hieratkiet.
For Il få i nntrykk av hierarkiet anbefales Il lese
lIere kartplott I oarnmenhens- Dersom en øltt
enhe!el pA delte Iwtet besW av flere min. .
enheter finner man dl .... på neste (nivA + l) kart.
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