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FORORD 

C 

Vassdragsregisteret er et nasjonalt informasjonssystem for opplysninger knyttet til 
norske vassdrag og nedbørfelt. Registeret er bygd opp som en database med flere 
delregistre. Sentralt i systemet er en geografisk inndeling av Norge etter landets hy- 
drologiske struktur. Dette gir mulighet for en bedre systematisering av data knyttet til 
vassdragsproblematikk. 

Ansvaret for utvikling, drift og dokumentasjon av registeret ligger i NVE- 
Vassdragsdirektoratet, ved Avdeling for vasskraftundersøkelser. Siktemålet er imid- 
lertid at registersystemet skal brukes av alle vannfaglige institusjoner i Norge, og at 
brukerne også medvirker til å holde registeret aiour. 

Denne brukerhåndboka dokumenterer registeroppbyggingen og gir konkret anvis- 
ning på hvordan Vassdragsregisteret kan brukes. Den hydrologiske inndelinger i 
kjerneregisteret REGINE finnes dokumentert på lister og kart i målestokk 1 :500.000. 
Pr dato er kartverket ikke ferdig, men det vil bli utgitt etter hvert. 

Brukerhåndboka utgis som løsbladsystem i ringperm. Den ajourholdes kontinuerlig 
etter hvert som registersystemet utvikles videre og nye områder kan dokumenteres 
på kart. På grunn av dette er inndeling i kapitler og paginering gjort så fleksibel som 
mulig. 

Vi håper at brukerne finner håndboka informativ. NVE tar gjerne imot reaksjoner på 
opplegget og framstillingen. 

Oslo, 15. november 1986 

Erik Kielland 

Svein Homstvedt 
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Side 1-1 

1.1 Hva er Vassdragsregisteret 

1.1.1 Målsetting 

Vassdragsregisteret er et nasjonalt informasjonssystem som skal inneholde en sam- 
let oversikt over tilgjengelig informasjon om norske vassdrag og nedbørfelt. 

Vi kan presisere begrepene i denne programerklæringen slik: 

"Informasjonssystem" Registeret skal først og fremst gi REFERANSER til infor- 
masjon: Hva slags type informasjon finnes, hvor finnes infor- 
masjonen, når er den fra, hvilket geografisk område dekker 
den osv. I tillegg gis nøkkeldata om nedbørfeltene. 

"Nasjonalt": Registeret skal kunne betjenes av alle interesserte institusjo- 
ner. Ansvaret for utvikling og vedlikehold ligger i NVE, bruken 
skal være allmenn. 

For at registeret skal fylle en nasjonal oppgave, må det inne- 
holde informasjon også fra andre etater enn NVE. NVE øn- 
sker aktiv medvirkning fra andre naturfaglige etater med sik- 
te på å gjøre registeret så fullstendig som mulig. 

"Norske vassdrag og Registeret gir informasjon om hele landet og nøkkelopp- 
nedbørfelt" lysninger om nedbørfelt i utlandet som drenerer til Norge. 

Enheten i registeret er nedbørfelt. Inndelingen er foretatt et- 
ter vassdragenes struktur og vannskillene. Vassdragsre- 
gisteret er et vannfaglig registersystem, men vil også omfatte 
informasjon om viktige faktorer som påvirker forhold i vann. 
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1.1.2 Status i dag 
Vassdragsregisteret er i dag operativt som en database bestående av flere delregi- 
stre. Databasen er under stadig utvikling, nye registre vil bli lagttil, og de enkelte del- 
registrene videreutvikles. Pr 01.01 .87 kan Vassdragsregisteret framstilles slik: 

KART - 
BASEN 

R E G I N E  

_j 

' 

,L 

EXTRAKT - - - - - -  RAPPORT 
SKRIV - 
RAPPORT 

i I 

,, 

EMNE - 
KATALOG 

TYPE - 
REG 

INNSJØ 

I 
KOMMUNE- 

'-.- REG 
SKRIV - 
EXTRAKT 

_ ____, __ Forbindelser med prosedyrer 

-•------•- LINK - forbindelser 

LINK-forbindelser betyr at brukeren kan manøvrere aktivt mellom registrene. 
PROSEDYRE-forbindelser betyr at ekstra informasjon blir hentet til det registeret 
man opererer i. Eks: Gitt kommunenummer, kommunenavnet vises i tillegg. 

De enkelte delregistrene er nærmere beskrevet under kap. 3 og 4. Her gis bare en 
kort presentasjon av dem: 

REGINE: 

INNSJØ: 

"REGister over NEdbørfelt''. inneholder en inndeling av Norge i 
nedbørfelt og delområder av disse. Geografiske nøkkelopplysnin- 
ger er gitt for hver enhet. 

De enkelte registerenhetene identifiseres med vassdragsnummer. 
Enhetene danner et hierarki, analogt til hierarkiet fylke/kommu- 
ne/herredslag/grunnkrets. REGINE er operativ for Østlandet, Trøn- 
delag og Nordland. 

Nærmere beskrivelse av prinsippene for inndeling av landet er gitt i 
kap. 2. Registerbeskrivelsen er gitt i kap 3.2. I kap. 4.2 er det gitt kon- 
krete anvisninger på rasjonell bruk av registeret. 

"Register over innsjøer og maqasiner" er opprettet som en foreløpig 
versjon. Inntil videre inneholder den opplysninger om type sjø (ma- 
gasiner, innsjø m.m.), høyde over havet, areal og dyp for sjøer over 
1 km2 og reguleringsmagasiner. 
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Sjøene er entydig identifisert med løpenummer. Som sted-identi- 
fikasjon er brukt sjø/magasinnummer, som svarer til et vassdrags- 
nummer i REGINE. 

Registeret vil bli utvidet med flere opplysninger når en del administra- 
tive og sikkerhetsmessige forhold er klarlagt. 

Den foreløpige versjonen er operativ for Østlandet, Trøndelag og 
Nordland. 

Registerbeskrivelsen er gitt i kap 3.3. I kap. 4.3 er det gitt anvisninger 
på bruk av registeret. 

RAPPORT: "Vassdragsregisterets rapportbibliotek" inneholder referanseinfor- 
masjon for vannfaglige rapporter. De enkelte registerenhetene identi- 
fiseres med løpenummer og utgiverdata. Vassdragsnummer, kom- 
munenummer og emnebeskrivelse er gitt for hver enhet. RAPPORT 
inneholder data for Skiensvassdraget og Gudbrandsdalslågen og 
Mjøsa. 

Registerbeskrivelsen er gitt i kap 3.4. I kap. 4.4 er det gitt anvisninger 
på bruk av registeret. 

EXTRAKT: gir ekstrakt og plass for ekstra opplysninger for poster i RAPPORT. 
Registeret er beskrevet i kap. 3.4, bruksanvisning i kap. 4.4. 

TYPE-REG gir oppslagsinformasjon for koder om dokumenttyper, medium og 
stedfestingsnøkler i RAPPORT. 

Registerbeskrivelsen er gitt i kap 3.5, bruksanvisning i kap 4.5. 

EMNE-: gir oppslagsinformasjon om emneklassifikasjonssystemet 
KATALOG: RAPPORT. 

Registerbeskrivelsen er gitt i kap 3.5, bruksanvisning i kap. 4.5. 

KOMMUNE- inneholder kommunenummer, kommunenavn og fylke. Det er 
REG: koplet til REGINE, INNSJØ og RAPPORT ved kommunenummer. 

KART- 
BASEN: 

Registerbeskrivelsen er gitt i kap. 3.5, bruksanvisning i kap 4.5. 

AIie REGINE's områdegrenser er digitalisert. I tillegg er et tyngde- 
punkt med vassdragsnummer digitalisert for hvert område. 

Hele landet er ferdig digitalisert, og det kan plottes ut ukontrollerte kart 
i varierende målestokker. 

Det er forsøksvis opprettet en kartbase for Oslofjordområdet med in- 
formasjon om nedbørfelt-arealer m.m. 
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Kartbasen er foreløpig ikke koplet sammen med de øvrige delregistrene i Vass- 
dragsregisteret. 

Beskrivelsen av kartbasen blir gitt i kap. 6. 
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1.1.3 Videre utviklingsarbeid 

REGINE og INNSJØ skal opprettes for hele Norge. Dette har 1. prioritet videre, og 
vil nødvendig måtte bremse på utviklingstakten for nye delregistre og videreutvik- 
ling av de eksisterende. 

Det foreligger konkret arbeid og planer for følgende delregistre: 

STATISTIKK: "Statistikk for nedbørtelt" vil inneholde opplysninger fra Landbruks- 
tellinga 1979 og Folke- og Boligtellinga 1980. Datakilden er Statistisx 
Sentralbyrå. 

De enkelte enhetene blir identifisert med statistikkområdenummer, 
som består av en samling enheter fra REGINE. Geografisk nøkkelin- 
formasjon blir gitt for hver enhet. 

Registeret vil bli opprettet i løpet av 1987. Registerbeskrivelsen vil bli 
gitt i kap. 3.6, anvisning på bruk i kap 4.6. 

STASJON: "Vassdragsregisterets stasjonsbibliotek'; vil inneholde referanseinfor- 
masjon for målestasjoner og dataserier med vannfaglig tilknytning. 

Opplegget vil være analogt til RAPPORT; med referansedata og sted- 
festing bl.a. med vassdragsnummer og emnebeskrivelse. Testing av 
STASJON er planlagt iverksatt i 1987. 

Registerbeskrivelsen blir gitt i kap. 3.7, anvisning på bruk i kap 4.7. 

INNGREP: 

Side 1-5 

"Vassdragsregisterets oversikt over teknisk inngrep i nedbørfeltet" vil 
inneholde nøkkeldata for vannkraftutbygging, elveforbygninger, 
vannforsyningsanlegg, avløpsrensing m.m. 

Registeret vil begrense seg til enkelte nøkkeldata om de enkelte an- 
leggene. Anleggene vi bli stedfestet med bl.a. vassdragsnummer og 
koplet mot REGINE. Testing av INNGREP er planlagt i 1988. 

I NVE planlegges et register over vassdragskonsesjoner. Det er innledet et samar- 
beid med sikte på å knytte dette til Vassdragsregisteret. 

I tillegg satser vi på å kunne kople REGINE mot andre arealbaserte registre, f.eks. 
EDNA og FRIDA. Vi tar sikte på å forbedre kartbasen, og kople den tettere mot de 
øvrige delregistrene i Vassdragsregisteret. Målsettingen her er å kunne produsere 
temakart over det totale innholdet i Vassdragsregisteret. 
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Skissen over Vassdragsregisteret i 1990 er planlagt å se slik ut: 

Side 1-6 

KONSE - 
SJON 

STAT! - 
STIKK 

I EXTRAKT I- RAPPORT 

INNGREP 

SKRIV - 
EXTRAKT STASJON 

EMNE - 
KATALOG 

- LINK - forbindelser 
- Forbindelse med prosedyrer 
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Vassdragsregisteret administreres av register-/databaseprogrammet FICS (Flexi- 
ble lnteractiv Cardex System) levert fra Kvam Data A/S. FICS er installert på Statkrafts 
NORD 100-maskin, og vil bli overført til NVE's NORD 500-anlegg i 1987. FICS kan 
også installeres på alle NORD-maskiner, men ikke på f.eks. IBM-PC eller andre typer 
maskiner. 

FICS er et skjermbildeorientert og brukervennlig system som krever svært lite av bru- 
kerne med hensyn til EDB-faglig bakgrunn. Systemet er enkelt å ta  i bruk, og det kan 
raskt etableres relativt kompliserte register- og databaseløsninger. 

FICS-registeret består av recorder (poster) og datafelt med fast lengde. Det er imid- 
lertid relativt enkelt å utvide datafelt (og record-lengde) uten at det få betydning for 
allerede innlagte data. 

Søking i registeret går rimelig raskt, både på spesielle indexerte felt, ved fritekst- 
søking og ved query-søking. 

Utskrift fra registeret skjer ved hjelp av en egen rapportgenerator, som kan produse- 
re enkle lister ("dumper" m.m.) eller mer sammensatte rapporter. 

Denne utgaven av Vassdragsregisteret er basert på Fl CS-versjon 50.  Det er bl.a. føl- 
gende begrensninger i systemet: 

- max 512.000 poster pr register 
" 2.048 tegn pr post 

256 datafelt pr post 
16 skjermbilder pr post 

8 indexerte datafelt 
20 registre pr base 
32 koplinger mellom registrene 

Kartbasen administreres av programvaren PUMATEC, levert fra A/S Pumatec. 
Også PUMATEC er installert på Statkrafts NORD 100-maskin. 
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Både offentlige og private institusjoner vil kunne knytte seg til Vassdragsregisteret 
ved en abonnementsordning. Abonnentene vil få tilsendt oppdatert materiale som 
magnetbånd, disketter, lister og kart. 

Brukere som tar hele databasen eller deler av den i bruk, er forpliktet til å følge NVE's 
instruksjoner for bruken. Det skal ikke gjøres endringer i noen av registrene. Even- 
tuell egen innlegging av data (i RAPPORT) skal skje på foreskreven måte, og data 
skal bli gjort tilgjengelig for NVE. Oppdages feil i data, skal disse ikke rettes på egen 
hånd, men NVE skal varsles om feilen. 

NVE på sin side forplikter seg til å ojourføre systemet og vedlikeholde data og infor- 
mere brukerne om dette. Videre vil NVE gi brukerne tilgang til data lagt inn fra andre 
institusjoner. 

Målsettingen er at brukere skal kunne knytte seg direkte til NVE's egen maskin, når 
denne blir installert i 1987. Før dette kan skje, må imidlertid en del forhold angående 
sikkerhet og økonomi m.v. avklares. 

Brukere må regne med å være med på å finansiere driften av systemet. 

Størrelsen på tilknytningsavgiften vil bli avtalt i hvert enkelt tilfelle, avhengig av hvor 
stor del av registersystemet og datainnholdet brukeren trenger, og hvor stor ege- 
ninnsats brukeren vil legge i å oppdatere delregistre (RAPPORT). 
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2.1 Innledning 

Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av hvordan Norge er inndelt i nedbørfelt. 
Beskrivelsen følger denne progresjonen: 

1. Først noen ord om hensikten med å inndele Norge etter den hydrologiske 
strukturen, og hvorfor REGINE er spesielt sentral i Vassdragsregisteret 
(kap 2.1). 

2. Deretter vises prinsippskisser for hvordan landet er inndelt, hvilke kriterier 
som er lagt til grunn for inndelingen, hvilke typer registerenheter som opp- 
trer og sammenhengen mellom dem (kap 2.2). 

3. I neste avsnitt gjennomgås hvilke prinsipper som er fulgt ved identifisering 
av områdene med vassdragsnummer (kap 2.3). Forståelsen av inndelings- 
og identifikasjonsprinsippene er svært viktig for rasjonell bruk av Vass- 
dragsregisteret. 

4. Endelig suppleres prinsippene med eksempler på inndelingen og num- 
mertildelingen (kap 2.4). De fleste eksemplene er hentet fra vassdragsom- 
råde 016 Skiensvassdraget/Langesundsfjorden. 

Kapitlene kan leses fortløpende eller parallelt. Sannsynligvis gir det størst utbytte å 
Iese fortløpende fram til eksempelbeskrivelsen i kap 2.4, og deretter se denne i sam- 
menheng med beskrivelsen av inndelings- og identifikasjonsprinsippene i kap 2.2 
og 2.3. 

Målsettingen bak arbeidet med å inndele Norge etter den hydrologiske strukturen, 
er å gi vannforvaltning og forskning et verktøy for å systematisere informasjon. Man- 
ge etater samler i dag inn data om vassdrag, men disse dataene er ofte utilgjengeli- 
ge for andre etater. Arsakene kan være flere. Eksempelvis kan nevnes: 

- Data foreligger på uhensiktsmessig form, som f.eks. skjema, saksarkiv 
m.m. 

- Data er registrert etter forskjellig metodikk, og det er ikke arkivert systemati- 
ske oversikter over hvilke data som finnes. 

- Stedfesting av data er gjort på en uhensiktsmessig måte. Tradisjonell sted- 
festing er stedsnavn og fylke, evt. kommune. Noen institusjoner har også 
nyttet kartblad, M711-kart eller Økonomisk kartverk. Felles for alle disse 
stedfestingsmetodene er at de gir ingen eller bare ufullstendig informasjon 
om tilknytning til vassdrag og nedbørfelt. For vassdragsforvaltningen og 
mange spørsmål knyttet til miljøproblematikk er det imidlertid viktig at inf or- 
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masjon knyttes til avrenningsmønsteret. Vassdragsnummeret i REGINE 
gir informasjon om strukturen i vassdragene og avrenningsfeltene. 

Vassdragsnummeret gir en entydig, hydrologisk stedsidentifikasjon, og brukes som 
stedsidentifikasjon også for delregistrene INNSJØ og RAPPORT, og som koplings- 
nøkkel mellom delregistrene i Vassdragsregisteret. Vil man derfor søke ut informa- 
sjon for ett bestemt nedbørfelt eller del av dette, er vassdragsnummeret helt sentralt. 
Man har tre måter å søke ut vassdragsnummeret for et bestemt område: 

1. Ved ålete fram på kart. Inndelingen i REGINE er dokumentert på kart i rn,i- 
lestokkene 1 :500.000 (aggregerte områder) og 1 :50.000 (minste områder). 

2.Ved søking direkte i REGINE ut fra elvenavn, kommune e.l. 

3. Ved standardlister fra REGINE sortert og selektert etter bestemte kriterier. 

For rasjonell og sikker bruk av disse hjelpemidlene er det imidlertid viktig at 
brukerne har god kjennskap til prinsippene for nummertildelingen. Gjen- 
nomgangen av disse prinsippene er gjort grundig rede for i dette kapitlet. 
Noe av stoffet er imidlertid så detaljpreget at det kan sløyfes uten at det går 
vesentlig ut over forståelsen. Dette stoffet er skrevet med dobbelt innrykk 
og små typer. 
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2.2 Inndelingsprinsipper 

2.2.1 Generelt 

REGINE er et landsomfattende register over nedbørfelt. Form og størrelse på 
REGINE-enhetene bestemmes av vannskillene og av knutepunkt i vassdraget (sam- 
løp med viktige sideelver, innsjøer, magasiner m.v). Inndelingen viser på denne må- 
ten strukturen i det hydrologiske systemet. 

Inndelingen av Norge i nedbørfelt er hierarkisk ordnet i etasjer, med en stadig finere 
inndeling på lavere nivåer. De største enhetene er de 262 vassdragsområdene, 
mens på laveste nivå er det inndelt ca 15.000 enheter. REGINE inneholder både de 
minste enhetene på laveste nivå, og alle aggregerte enheter på høyere nivåer. 

REGINE er arealbasert, dvs. det er nedbørfelt som er registerenheter. Arealbaserte 
system har den klare fordelen at alle landområder (og dermed også vassdrag) er 
med i registeret, dvs. at ingenting er uteglemt. 

REGINE er strengt hierarkisk, dvs. at det består av overordnede og underordnede 
enheter. Hvis det senere blir behov for en finere inndeling av noen områder (f.eks. 
skille ut mindre nedbørfelt), kan dette lett gjøres uten at det får konsekvenser for re- 
sten av registeret. 

Siden enhetene i REGINE er inndelt etter vassdragsstrukturen, kan man også få 
fram informasjon om elver og sjøer for hver REGINE-enhet. 

I terminologien i registeret er det av og til snakk om høyre og venstre bredd av et 
vassdrag. Et vassdrags bredd defineres ved å betrakte vassdraget mot utløpet. 

2.2.2 Kriterier for inndeling av nedbørfelt 

Følgende kriterier er benyttet for utskilling av nedbørfelt som registerenheter i denne 
versjonen av REGINE: 

1. Nedbørfelt som er regulert eller planlagt regulert (uansett feltets størrelse) 

2. Nedbørfelt som har et vassdragsnummer i Vassdragsdirektoratets gamle regi- 
ster (uansett størrelse) 

3. Nedbørfelt der elveløpet er lengre enn 10 km 

4. Nedbørfelt som inneholder sjøer med overflateareal på mer enn 1 km2. 

I de nedbørfelt som er utvalgt ifølge ett eller flere kriterier, er først hovedelveløpet inn- 
delt etter elvestrukturen. Videre er alle sidenedbørfelt vurdert etter kriteriene, og 
eventuelt inndelt. Slik er hele elvenettverket vurdert og inndelt. Kriteriene er valgt ut 
fra det som var mest aktuelt og praktisk gjennomførbart da arbeidet med Vassdrags- 
registeret ble påbegynt. Til kriteriene kan det knyttes følgende kommentarer: 

Til 1 og 2: 

Kulturelle inngrep i vassdrag er det ikke tatt hensyn til, bortsett fra regule- 
ring til kraftforsyning og nedbørfelt som er med i Vassdragsdirektoratets ar- 
kiv. Nummereringer der er gitt ut fra om det har vært en sak angående ned- 
børfeltet i Vassdragsdirektoratet.1) (neste side) 
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Til 3: 

Det er nedbørfelt, dvs. arealer, som er registerenheten i REGINE. Det 
ville derfor vært ønskelig å hatt et kriterium bygd på en forutsetning om at 
alle nedbørfelt over en viss størrelse skulle inndeles i registeret. Data om 
areal av nedbørfelt er imidlertid vanskelig å få tak i. NVE har nivellert en del 
vassdrag (se avsnitt 2.6) og utgitt Hydrografiske kart over hele Norge, men 
de kildene gir allikevel ikke opplysninger om størrelsen av alle nedbørfelte- 
ne. Det er derfor istedet valgt lengde av elvestrekningen som kriterium, c 'a 
det lettere kan anslås/måles på kart. Elvestrekningens lengde er beregrd 
ut fra den synlige vannkonturen på M711-kartserien. 

Til 4: 

Side 2-4 

NVE's hydrografiske kart gir opplysninger om arealet av en del sjøer. De 
sjøer som ikke er arealbestemt i NVE, er omtrentlig anslått/målt på kart for 
å se om de er større eller mindre enn 1 km2. Denne målemetoden er usik- 
ker, og det vil derfor kunne være innsjøer som er omkring 1 km2 som med 
urette har gitt grunnlag for utskilling, eller omvendt. 

1) Vassdragsdirektoratets gamle register omfatter et utvalg nedbørfelt. Vassdragene er nummerert med 
et tresifret tall. Numrene er ordnet strengt geografisk etter utløpssted i havet med nr 1 ved grensen mot 
Sverige ved Halden og nr949 ved grensen mot Sovjet i Øst-Finnmark. Nr951-999 dekker alle grense- 
vassdrag som renner ut av Norge. Det finnes flere generasjoner av dette registeret med noe forskjellig 
nummerering av vassdragene. I REGINE er det henvist til den nummertildelingen som ble brukt ved 
arbeidet med Samlet Plan for vassdrag. 

2.2.3. Enheter i REGINE 

Dette kapitlet gir informasjon om prinsippene i inndelingssystemet. Gjennomgan- 
gen er gjort uten å vise til nummersetting eller eksempler. For lesere som ønsker å 
se både inndelingssystemet, identifikasjonsprinsippene og eksempler i sammen- 
heng, kan man alternativt Iese kapitel 2.2.3, 2.3 og 2.4 parallelt. 

Enhetene (arealene) som er inndelt i REGINE kan være av ulik struktur. Noen drene- 
rer til en kyststrekning, andre til en sjø eller elv, og noen drenerer til ett bestemt utløp- 
spunkt (nedbørfeltene). 

De samme typer informasjoner er ikke like relevante for alle registerenhetene. For at 
systemet skal være ryddig og åpent (slik at det alltid kan inndeles videre uten åen -  
dre strukturen i selve inndelingssystemet), kreves et eget begrepsapparat for de for- 
skjellige registerenhetene. 

Inndelingsystemet deler landområdene inn i 9 ulike typer felt og områder: 

i) vassdragsområde 
ii) nedbørfelt 
iii) delområde i nedbørfelt 
iv) sentralfelt 
v) delområde i sentralfelt 
vi) randfelt 
vii) delområde i randfelt 
viii) kystfelt 
ix) delområde i kystfelt 

Figur 2.1 og 2.2 viser den formelle strukturen i inndelingssystemet. 
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Figur 2.1 Formell struktur i inndelingssystemet 
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Figur 2.2: Formell struktur i inndelingssystemet, forts. 
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Har man forstått inndelingssystemet i øverste delen ned til og med 2A (3A for figur 
2.2), er det meste og viktigste forstått. I tillegg har man da dekket de viktigste data- 
bærende enhetene og søkeområdene for de fleste av vassdragsområdene i Norge. 
Beskrivelsen av inndelingssystemet, identifikasjonsprinsippene og eksemplene vil 
imidlertid for helhetens skyld gå lenger ned i hierarkiet, men dette er satt med innryk- 
ket marg og mindre skrift. 

I figurene er det angitt nivåer i inndelingen. Sifrene angir hovednivå, og hvert hovednivå 
er delt i to undernivåer. Antall siffer etter punktum i vassdragsnummeret angir hovednivå. 
Enhetene på f.eks. nivå 2A og 2B er på samme hovednivå (2) i inndelingen. 

Nivåene antyder hvor langt ned i strukturen feltet eller området befinner seg. For hvert 
nivå øker finheten i inndelingen, og områdene avtar i størrelse. Figuren viser at alle felt (på 
A-nivå) kan deles i mange delområder. Hvert delområde (på B-nivå) kan videre deles i 2 
felt. 

AIie REGINE-enhetene kan være aggregerte enheter, dvs. at de kan bestå av flere enhe- 
ter på et lavere nivå i inndelingen. Nedbørfelt, sentralfelt, randfelt og kystfelt er referan- 
seområder som befinner seg på et A-nivå i inndelingen, mens delområdene er enheter 
på B-nivå. 

Figur 2.3-2.5 viser sammenhengen mellom de enkelte typer REGINEenheter. Figu- 
rene tar utgangspunkt i et tenkt vassdragsområde, og viser inndelingen fra større 
områder på høyere nivå, til mindre områder på lavere nivåer. 

i) vassdragsområde (figur 2.3, øverst) 

Et vassdragsområde er det landarealet som omfatter nedbørfeltene til alle små og 
store vassdrag som drenerer til havet innenfor et kystavsnitt. Det vil normalt omfatte 
dreneringsområdet til en fjord og/eller en kyststrekning. Grensen mellom to vass- 
dragsområder er forsøkt trukket over nes og andre naturlige skiller på kystlinjen. 
Større øyer og enkelte øygrupper er regnet som egne vassdragsområder. 

Vassdrag som drenerer ut av Norge over riksgrensen, er også samlet i vassdrag- 
sområder. Grensen mellom vassdragsområdene her er bestemt av vassdragsstruk- 
turen i Sverige og Finland. 

Det er definert 247 vassdragsområder som drenerer til kysten, og 15 vassdragsom- 
råder som drenerer til riksgrensen (262 i alt). Et vassdragsområde er som regel delt 
i et hovednedbørfelt og et kystfelt. 

ii) nedbørfelt (figur 2.3, øverst, figur 2.4, øverst og figur 2.5, nederst) 

Nedbørfeltet er summen av vassdraget (selve vannstrengen) og avrenningsfeltet. 
I REGINE skilles det mellom 3 typer nedbørfelt: 

1. Hovednedbørfelt er nedbørfeltet til det elvenettverket til utløpspunktet i 
havet for det vassdraget som er definert som hovedvassdraget i et vass- 
dragsområde. 

2. Sidenedbørfelt er nedbørfeltet til utløpspunktet av en sideelv i vassdrag. 

3. Nedbørfelt i kystfelt er nedbørfeltet til utløp i havet for vassdrag som dre- 
nerer til kysten, men som IKKE er definert som hovedvassdrag. 
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Figur 2.3. Prinsippskisse for inndeling av vassdragsområder og nedbørfelt 
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AIie nedbørfelt som tilfredsstiller ett av kriteriene (nevnt i kap. 2.2.2) er inndelt. Videre 
inndeling av nedbørfelt i delområder skjer etter de samme prinsippene som er vist 
i figur 2.2. 

iii) delområde i nedbørfelt (figur 2.3, nederst, figur 2.4, øverst, figur 2.5, nederst) 

Nedbørfelt kan deles i et antall delområder. Et delområde i nedbørfelt består normalt 
av et sentralfelt langs hovedelva, og et sidenedbørfelt. Noen delområder kan ha 
bare sentralfelt. 

Inndelingen av nedbørfeltene bygger på elvestrukturen i vassdraget, og er gjort et- 
ter de naturlige dreneringsveiene. Hvor mange delområder et nedbørfelt er delt opp 
i, avhenger derfor av vassdragets struktur. Ved inndeling er følgende prinsipper lagt 
til grunn: 

- Det er fastsatt en grein av elvenettverket som definerer hovedelva. Med til denne 
er regnet eventuelle innsjøer den måtte gå gjennom. Dersom en grein har samme 
elvenavn fra utløp til vannskillet, er denne fortrinnsvis valgt. Hvis vassdraget be- 
står av flere større elveløp og elvenavnet skifter oppover i vassdraget, er valget av 
hovedgrein skjedd etter skjønn. 

- Skillet mellom delområder er satt rett ovenfor samløp med viktig sideelv, og om- 
fatter derfor denne. Lange elvestrekninger kan også være delt opp, selv om ikke 
viktig sideelv kommer inn ved delepunktet. Ved større vann er skillet trukket ved 
utløpet og/eller ved innløpet. 

Sidenedbørfelt kan, som nevnt, deles opp videre på nøyaktig samme måte som ho- 
vednedbørfeltet. Hvert av del om rådene i sideelva svarer fullstendig i struktur til et de- 
lområde av hovedelva og kan deles i et sidenedbørfelt og et sentralfelt langselvelø- 
pet. På denne måten kan et nedbørfelt deles opp i så fine enheter som det er 
påkrevet. 

I figur 2.3, nederst, er et utsnitt av kartskissen vist med svart ramme. Dette utsnittet 
er vist i større målestokk i figur 2.4. 

iv) sentralfelt(figur 2.4, øverst) 

Sentralfeltet langs et vassdrag er den delen av delområdet i nedbørfeltet som drene- 
rer direkte til hovedelva nedenfor sidenedbørfeltet. Sentralfeltet kan også inneholde 
mindre nedbørfelt, som også kan skilles ut på lavere nivå i hierarkiet. Sentralfeltet kan 
være delt i delområder. 

v) delområde i sentralfelt (figur 2.4, nederst) 

Sentralfeltet k ; n  deles i inntil 9 delområder. Som hovedregel vil det være et like antall de- 
lområder (like mange delområder på hver bredd). Delområder på høyre og venstre 
bredd har (nesten) alltid samme start- og sluttpunkt. Unntak fra denne regelen gjelder for 
enkelte innsjøer, som på grunn av 1) form og/eller 2) inndeling av felt som drenerer til van- 
net, kan være delt i ulike antall delområder, og der start- og sluttpunkt for delområdene 
på høyre og venstre bredd ikke behøver å være identiske. 

Nederst i figur 2.4 er et utsnitt vist med svart ramme. Dette utsnittet er vist i større måle- 
stokk i figur 2.5. 



VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 2 INNDELINGSSVSTEMET I REGINE 

Dato: 20.11.86 2.2 Inndelingsprinsipper 

DELOMRÅDE I HOVEDNEOBØRFEL T 

SENTRALFEL T 

DELOMRÅDE I HOVEONEDBØRFEL T 

DELOMRÅDE 
I SENTRALFEL T 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

\ I 
\ I 
\ I 

--- ........ ------u 

Side 2-10 

Figur 2.4.· Prinsippskisse for inndeling av delområder i nedbørfelt og sentra/felt. 
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vi) randfelt (figur 2.5, øverst) 

Et delområde i sentralfeltet befinner seg bare på den ene siden av vassdraget. I dette de- 
lområdet kan der være skilt ut ett eller flere nye nedbørfelt. Den resterende del av delom- 
rådet (det arealet som drenerer direkte til hovedelva i delområdet) kalles randfeltet. Rand- 
feltet befinner seg alltid bare på den ene siden av hovedelva i sentralfeltet, i motsetning 
til sentralfeltet som alltid er på begge (se figur 2.2). Randfeltet ligger derimot ofte på beg- 
ge sider av det utskilte sidenedbørfeltet (og er dermed diskontinuerlig), men det kan også 
forekomme bare nedstrøms sidenedbørfeltet. 

vii) delområde i randfelt (figur 2.5, nederst) 

I beskrivelsen av randfelt er det vist at det kan bestå av flere diskontinuerlige deler. Teore- 
tisk kan randfelt deles i inntil 9 delområder, oftest er det imidlertid delt i 2, dersom det i det 
hele tatt er delt. 

Delområder i randfelt kan også deles videre opp (det gjøres av og til) i nye randfelt og si- 
denedbørfelt. Disse feltene har samme struktur som beskrevet over, og kan deles videre 
på samme måte. 

viii) kystfelt (figur 2.3, øverst) 

Kystfeltet er lik vassdragsområdet minus hovedvassdraget, og omfatter dermed alle 
de mindre feltene som drenerer til et kystavsnitt. Et kystfelt består av inntil 9 delområ- 
der (til høyre cg venstre for hovednedbørfeltet). Kystfelt som drenerer til riksgrensen 
kalles "riksfelt". 

Kystfeltet kan oppfattes som et randfelt langs kysten på den ene eller begge sider av ho- 
vednedbørfeltet i et vassdragsområde. Kystfeltet og randfeltet er av nøyaktig samme 
struktur. 

ix) delområde i kystfelt (figur 2.4, nederst) 

Kystfeltet kan (på tilsvarende måte som nedbørfelt, sentral- og randfelt) deles inn i de- 
lområder. Grensen mellom delområder er forsøkt trukket over nes og andre naturli- 
ge skillelinjer. Hvert delområde har i prinsipp samme struktur som et vassdragsom- 
råde, og kan derfor deles inn videre på samme måte; i nedbørfelt og kystfelt på lave- 
re nivå. 
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Figur 2.5: Prinsippskisse for inndeling av delområder i sentra/felt og randfelt. 
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Særtilfelle 
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1) Øyer i havet 

Det er nevnt i avsnitt 2.2.1 at alle landområder er med i inndelingssystemet. Dette betyr 
dermed at alle, både små og store øyer langs Norges kyst, hører til et vassdragsomåde. 

Dette er gjort ved at grensen for vassdragsområder og delområde i kystfelt er trukket ut 
i havet. Store øyer eller øygrupper er skilt ut som egne vassdragsområder. 

Inndeling av en øy i delområder er foretatt etter følgende kriterier: 

- Det nordligste nes er valgt som utgangspunkt for inndelingen. 
- Øyer deles i to ved å følge vannskillet fra det neset som er valgt først, til et nes som finnes 
på øyas andre side. 

- Videre inndeling av øyer er foretatt ut fra øyas elve- og fjordstruktur på den mest hen- 
siktsmessige måten. Delområdene på øyer er nummerert fortløpende med urviseren 
rundt øya. 

Eksempel på dette er vist i figur 2.6. Nedbørfelt på øyer er skilt ut som nedbørfelt i delom- 
råde i kystfelt, eller i noen tilfelle som hovednedbørfelt. I et vassdragsområde bestående 
av en øygruppe kan enkelte øyer være skilt ut som delområder i kystfelt. 

2) Områder i utlandet som drenerer til Norge. 

Mange norske nedbørfelt har sitt utspring i Sverige, Finland og Sovjetunionen. Disse 
nedbørfeltene er i sin helhet regnet som norske, og inndelt som om grensen ikke eksi- 
sterte. 

Det er tre grensevassdrag hvor hovedelva følger riksgrensen over en lengre strekning før 
elva løper ut i havet (Tana, Pasvikelva og Grense-Jakobselv). Inndelingen av disse ned- 
børfeltene er foretatt på samme måte. Det samme gjelder for nedbørfelt hvor elvenettet 
krysser grensen flere ganger (f.eks. Neidenelva i Øst-Finnmark). 

All inndeling av nedbørfelt ved riksgrensen er foretatt i samarbeid med svenske og finske 
myndigheter. 

3) Nedbørfelt som drenerer ut av landet over riksgrensen. 

En del landområder i Norge drenerer til vassdrag som har utløp i Sverige og Finland. 
REGINE finnes informasjoner bare om den "norske" delen av disse nedbørfeltene. 

Dette er gjort ved å betrakte riksgrensen som en kystlinje. Det særegne ved denne "kyst- 
linjen" er imidlertid at den er brutt av nedbørfelt med utløp i Norge og toppunkt i Sverige 
og Finland. Vi har derfor å gjøre med en mengde små og store felt spredt ut over hele riks- 
grensen. 
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FASTLANDET 

Figur 2.6: Inndeling av øyer langs kysten. 
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Disse småfeltene er også samlet til vassdragsområder. Et slikt vassdragsområde består 
av alle småfeit i Norge som drenerer til utløpet av ett vassdrag i Sverige eller Finland. 

Vassdragsområdene 301-310 og 315 drenerer alle mot hvert sitt finske eller svenske vassdrag. 
Områdene 311-314 drenerer imidlertid alle mot Gota ilv. I forhold til de øvrige vassdragsområ- 
dene til utlandet er imidlertid disse områdene uforholdsmessig store, og de er derfor splittet 
opp etter avrenningsmønsteret mot Vinern, som betraktes som et innlandshav. 

På samme måte som ved kysten, består et vassdragsområde langs riksgrensen av et "kyst- 
felt" (riksfelt) og eventuelt et hovednedbørfelt. Dersom vassdragets hovedløp har sitt utspring 
i Norge, er det tilhørende nedbørfeltet karakterisert som hovednedbørfelt. 

Riksfeltet er delt opp i delområder ved at områder til samme sidenedbørfelt er forsøkt samlet 
til ett delområde. Innenfor dette kan det være skilt ut større og mindre nedbørfelt i riksfeltet. Kri- 
teriene for slik utskilling er det samme som for øvrige nedbørfelt, men går fra riksgensen til 
topp i Norge. Figur 2.7 viser eksempel på inndeling langs riksgrensen. 

Delområder i riksfeltet kan i enkeltetilfelle bestå bare av et underordnet nedbørfelt (og ikke un- 
derordnet riksfelt). Dette skjer når nedbørfeltet ned til utløpet av den norske delen av en elv 
dekker hele delområdet. 

4) Overføringer 

Inndelingssystemet slik det er skissert foran, er basert på de naturlige dreneringsveiene i et 
vassdrag. Overføringer består i at vann ledes utenom de naturlige dreneringsveiene. Overfø- 
ringer kan forekomme lokalt innenfor et vassdrag eller mellom to eller flere forskjellige 
vassdrag. 

Denne versjonen av REGINE gir kun oversikt over det naturlige dreneringssystemet. Ved inn- 
tak og utløp av overføringer er det imidlertid fastsatt delepunkter i nedbørfeltene, men uten 
henvisning til hvilken vei vannet tar. På grunnlag av denne informasjonen vil imidlertid vannets 
veier i det regulerte systemet kunne innarbeides i seinere versjoner. 
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Figur 2.7: Inndeling av vassdragsområder langs riksgrensen 
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5) Innsjøer. 

Enkelte innsjøer drenerer til to elvegreiner eller vassdrag. Det finnes ingen entydige regler for 
hvordan inndeling av slike sjøer skal foretas, og vi har i denne omgang ikke foretatt noen sy- 
stematisk innsamling av data over avrenningsforholdene for slike bifluktuasjoner. Inndeling 
og grensesetting er derfor foretatt på skjønn. 

De fleste mindre vann med to utløp er i sin helhet regnet med til nedbørfeltet til det antatt stør- 
ste utløpet. For en del større sjøer ville en slik grensesetting virke åpenbart urimelig, og slike 
sjøer er derfor delt på midten eller ved en naturlig innsnevring av sjøen. Eksempel på dette 
er Lesjaskogsvatnet på grensa mellom Oppland og Møre og Romsdal, som tradisjonelt er re- 
gnet som øverste del både av Gudbrandsdalslågen og Rauma. 
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2.3 Identifikasjonsprinsipper 

Hver enhet i REGINE er tilordnet et nummer som entydig identifiserer området. Det- 
te nummeret kalles vassdragsnummeret. Vassdragsnumrene utgjør et strengt hie- 
rarkisk ordnet nummersystem, som gjenspeiler inndelingen på ulike nivåer. Vass- 
dragsnummeret inneholder flere typer informasjon. Det gir opplysninger om geo- 
grafisk lokalisering av området (plassering i landet), hvilken type felt eller område 
nummeret viser til og på hvilket nivå i den hierarkiske strukturen området befinner 
seg. 

Figur 2.8 og 2.9 er identiske med figur 2.1 og 2.2, men i tillegg til begrepsapparatet 
for registerenhetene er gitt eksempler på stedsidentifikasjon med vassdragsnum- 
mer for et tenkt vassdragsområde nr 250. 

I vassdragsnummeret er det benyttet en altahurnerisk kodestruktur (både bokstaver 
og sifre). Av alfabetets tegn er det ikke benyttet bokstavene!, Ø og A for ikke å van- 
skeliggjøre internasjonal kommunikasjon. Videre er bokstavene I og O strøket fordi 
de lett forveksles med sifrene 1 og O (i denne versjonen av REGINE er det likevel ikke 
behov for flere bokstaver enn til Ti alfabetet). 

Bokstaven Z har en spesiell funksjon: Den betegner hele nedbørfeltet (og finnes 
bare på a-nivå i den hierarkiske strukturen). Den "eier" (er overordnet) alle de andre 
bokstavene på samme hovednivå. 

Sifferet O betegner tilsvarende et helt felt (sentralfelt, kystfelt, randfelt). Den "eier" alle 
de andre sifrene på samme hovednivå. 

Vassdragsnummeret har en leddet struktur. De tre første posisjonene er reservert for 
vassdragsområdet. I denne delen av vassdragsnummeret benyttes det bare sifre, 
og områdenummeret er skilt fra resten av vassdragsnummeret med et punktum. 

For alle andre enheter i REGINE finnes en eller flere bokstaver etter et desimalpunk- 
tum. Kombinasjonen av bokstaver og tall etter desimalpunktum angir entydig den 
hierarkiske strukturen ned til den aktuelle registerenheten. Siste siffer eller siste to si- 
fre i vassdragsnummeret vil også angi hva slags felt eller område det dreier seg om. 

Nedenfor blir reglene for tildeling av nummer til de ulike typer referanseområder 
gjennomgått. 

i) vassdragsområde 

Nummereringen av vassdragsområdene starter med Haldenvassdraget ved gren- 
sen mot Sverige som nr 001 og løper kysten rundt til Jakobselv ved grensen mot 
Sovjet som nr 247. Vassdrag som drenerer over riksgrensen mot Finland og Sverige, 
er tildelt nummer fra 301 til 315. Her starter det med nr 301 for Kemijoki i Finnmark, 
og ender med nr 315 for Strømsån i Østfold. Områdenummeret utgjør alltid første del 
av det fullstendige vassdragsnummeret til alle felt og området innen det aktuelle 
vassdrag som rådet. 

I figur 2.8 er vassdragsområdet identifisert med tallet 250. 

0 

C 

0 

0 



- - - - - - - ·  - - - - - - - -  

0 

0 

0 

VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 2 INNDELINGSSYSTEMET I REGINE 

Dato: 20.11.86 2.3 Identifikasjonsprinsipper Side 2-19 

ii) nedbørfelt 

AIie nedbørfelt identifiseres med bokstaven Z som siste siffer i vassdragsnummeret. 
Figur 2.8 og 2.9 viser at det er inndelt nedbørfelt på flere nivåer (alltid a-nivåer). Sifre- 
ne foran viser til hva slags felt eller område som er overordnet. Det kan være vass- 
dragsområde, delområde i nedbørfelt, delområde i sentralfelt, delområde i kystfelt 
(og delområde i randfelt). 

iii) delområde i nedbørfelt 

Et nedbørfelt vil ofte være delt i flere delområder. Delområder i nedbørfelt kjenneteg- 
nes ved at vassdragsnummeret slutter på en bokstav (unntatt Z). Delområdene 
nummereres fortløpende oppstrøms. Nederste område karakteriseres ved at vass- 
dragsnummeret slutter på bokstaven A. Antall tegn i nummeret er avhengig av ned- 
børfeltets nivå i den hierarkiske strukturen. 

Overordnet nedbørfelt kan være hovednedbørfelt, sidenedbørfelt eller nedbørfelt i 
kystfelt. Bokstav-/tallkombinasjonen i sifrene foran siste bokstaven i vassdragsnum- 
meret angir dette. 

Rent logisk skulle nest siste siffer i vassdragsnummeret være Z, da overordnet enhet all- 
tid er et nedbørfelt. Av hensyn til lengden på vassdragsnummeret er imidlertid bokstaven 
Z droppet. Identifiseringen av delområde i nedbørfeltet er likevel entydig. 

iv) sentralfelt 

Et sentralfelt identifiseres med sifferet O til slutt i vassdragsnummeret. Vassdrags- 
nummeret består av nummeret til det delområdet som sentralfeltet er en del av, og 
sifferet 0. Foran sifferet O i vassdragsnummeret er det alltid en bokstav (ulik Z}, fordi 
overordnet enhet alltid er et delområde i nedbørfelt. 

v) delområde i sentralfelt 

Delområder i sentralfelt nummereres fortløpende oppstrøms. For delområder i sentralfel- 
tet ender vassdragsnummeret alltid på bokstav + tall ulik 0. Delområder på venstre 
bredd gis oddenummer (1,3,5 osv) og delområder på høyre bredd gis like tall (2,4,6 osv). 
Unntak fra dette er delområdenummer 9, som kan identifisere områder enten de ligger 
på venstre eller høyre bredd. Rent logisk skulle nest siste siffer i vassdragsnummeret 
være tallet 0, da overordnet enhet alltid er et sentral/elt. Av hensyn til lengden på vass- 
dragsnummeret er tallet 0 droppet. Identifiseringen er likevel entydig. 
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Figur 2.8 Identifikasjon av felt og områder i REGINE 
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Figur 2.9: Identifikasjon av felt og områder i REGINE, forts. 
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vi) randfelt 

Randfeltet identifiseres på akkurat tilsvarende måte som sentralfeltet. Vassdragsnumme- 
ret består av nummeret til det delområdet (delområde i sentralfeltet) som randfeltet er en 
del av, og sifferet 0. Vassdragsnummeret til randfeltet har alltid den egenskapen at det av- 
sluttes et tall + 0 (null). Ett eller flere steder i vassdragsnummeret vil det også forekomme 
en bokstav, som viser at høyere opp i hierarkiet forekommer et delområde i nedbørfelt. 
Randfelt forekommer tidligst på nivå 3A i hierarkiet, jfr. figur 2.8. 

vii delområde i randfelt 

Hvert delområde nummereres fortløpende oppstrøms, som for delområder i sentralteltet. 
Vassdragsnummeret avsluttes med 2 tall ulik 0. (Som for delområde i sentralfelt er tallet 
0, som karakteriserer overordnet enhet, droppet. Identifiseringen er entydig). 

viii) kystfelt 

Kystfeltet identifiseres med vassdragsområdets nummer og sifferet 0 etter desimal- 
punktumet (tilsvarende sentralfelt og randfelt). Nummeret til kystfeltet på høyeste 
nivå i figur 2.8 er 250.0. 

Kystfelt kan imidlertid forekomme på flere nivåer i den hierarkiske strukturen. AIie 
kystfelt-enhetene avsluttes imidlertid med tallet 0, uansett nivå. Det særegne med 
kystfeltene sammenliknet med sentralfelt (og randfelt) er imidlertid at vassdrags- 
nummeret bare inneholder tall, og ingen bokstaver. 

ix) delområde i kystfelt 

Delområder i kystfeltet identifiseres på samme måte som delområder i sentralfeltet 
(og i randfeltet). Delområdene nummereres fortløpende fra grensen mot forrige 
vassdragsområde langs kysten. Nummeret er kjennetegnet ved et tall ulik 0 etter de- 
simal punktum (og evt. senere). Kystfeltet i vassdragsområde 250 (dvs 250.0) er delt 
i 2 delområder (250.1 og 250.2). 

Rent logiske skulle nest siste siffer i vassdragsnummeret være tallet 0, da overordnet 
enhet alltid er et kystfelt. Av hensyn til lengden på vassdragsnummeret er imidlertid 
dette droppet. Identifiseringen er likevel entydig. 

Delområder i kystfelt deles finere opp ved å føye flere siffer til nummeret. 

Øvingsoppgave 

Figur 2.10, 2.11 og 2.12 er identiske med figur 2.3, 2.4 og 2.5 men områdebetegnel- 
sene er fjernet. Fyll ut firkantene i figuren med vassdragsnumrene for de forskjellige 
feltene og områdene som er skilt ut. 

Svar på oppgaven finnes bakerst i dette kapitlet. 
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Figur 2.10: Identifisering av felt og områder i REGINE 
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Figur 2.11: Identifisering av felt og områder i REGINE, forts. 
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Figur 2.12: Identifisering av felt og områder i REGINE, forts. 
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2.4 Eksempler på inndeling av vassdragsområder 

I dette kapitlet blir det presentert eksempler på hvordan inndelingsprinsippet i REGI- 
NE er brukt. Eksemplene er stort sett hentet fra vassdragsområde 016 Skiensvass- 
d raget/Langesundsfjorden. 

Figur 2.13 viser lokaliseringen av vassdragsområdene 014-022. Områdenes ut- 
strekning er avgrenset av nedbørfeltgrenser og kystlinjen fra øst for Tønsberg og 
Nøtterøy til like vest for Mandal. Hvert vassdragsområde er forsøkt avgrenset av et 
kystavsnitt hvor grensen løper ut ved markante nes. Figuren viser at denne topogra- 
fiske inndelingen, både ved kysten og lenger inne i landet, kan gå på tvers av admi- 
nistrtive grenser, som fylkesgrenser (og også kommunegrenser). 

Figur 2.13: Lokalisering av vassdragsområdene 014-022 
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Figur 2.14 viser hvordan kysten langs deler av Nordmøre og Trøndelag er inndelt. 
Øyer nær kysten er behandlet som om de var en del av kystfeltet. Et eksempel på det 
er Skarsøy i vassdragsområde 116. Større øyer eller øygrupper er regnet som sepa- 
rate vassdragsområder, som f.eks. 115 Smøla, 117 Hitra og 118 Frøya. 

Skarsøy 

Side 2-27 

Figur 2.14 Inndeling i vassdragsområder for en del av Nordmøre og Trøndelag 
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Figur 2.15 viser inndelingen av vassdragsområde 016 Skiensvassdraget/Lange- 
sundsfjorden i hovednedbørtelt (016.Z) og kystfelt (016.0). Det er bestemt at hoved- 
nedbørteltet er nedbørfeltet til Skiensvassdraget, og kystfeltet de resterende områ- 
dene av vassdragsområdet. 

Figur 2.15 Inndeling av vassdragsområde 016 i hovednedbørfelt og kystfelt 
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Nedbørfeltet til Skiensvassdraget (016.Z) er delt inn i 13 delområder. Figur 2.16 viser 
denne inndelingen. 

016.N - ' " " " t i  

Figur 2.16 Inndeling av nedbørfeltet til 016.Z Skiensvassdraget i delområder. 
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Skiensvassdraget løper ut i havet i Frierfjorden ved Porsgrunn. Nedbørfeltet kanna- 
turlig deles i to relativt likeverdige deler (en østlig og en vestlig del), men inndelings- 
systemet krever at en del velges til hovedløp. I REGINE er den østlige delen (Saua, 
Tinne, Måna, Kvenna) definert som hovedløpet. De øvrige delene av vassdraget blir 
da å betrakte som sidevassdrag (i REGINE som sidenedbørfelt) til hovedvassdra- 
get. Toppunktet i Kvenna er definert som toppunktet i Skiensvassdraget. 

Hvert delområde utgjøres av nedbørfeltene til en strekning i hovedvassdraget og til 
et eventuelt sidevassdrag. Første delområde er 016.A, som strekker seg fra utløp i 
Frierfjorden til samløp med Falkumselva. Hele nedbørfeltet til Falkumselva hører 
med til delområdet. Den vestlige delen av Skiensvassdraget- Eidselva m.v. - er side- 
vassdraget i delområde 016.B. Delområdet strekker seg langs hovedvassdraget fra 
Falkumselva til utløp av Eidselva i Nordsjø. Nedbørfeltet til Eidselva m.m. har vass- 
dragsnummer 016. BZ, og den videre inndeling av denne greinen av Skiensvassdra- 
get vil altså skje ved en finere inndeling av nedbørfeltet i delområder. 

Følgende tabell viser utstrekningen av delområdene: 

Del- Fra 
område 

Til og med Eventuelt 
underordnet 
sidenedbørf. 

016.A 
016.B 
016.C 
016.D 
016.E 
016.F 
016.G 
016.H 
016.J 
016.K 
016.L 
016.M 
016.N 

Frierfjorden 
Falkumselva 
Eidselva 
Nordsjø 
Saua 
Heddalsvatnet 
Tinne 
Tinnsjø 
Måna 
Møsvatnet 
Møra 
Bjønna 
Groto 

Falkumselva 
Eidselva 
Nordsjø ved utløp av Saua 
Heddalsvatnet 
Heddalsv. ved utløp av Tinne 
Tinnsjø 
Tinnsjø ved utløp av Måna 
Møsvatn et 
Møsvatnet ved utløp av Kvenna 
Møra 
Bjønna 
Groto 
Holmavatnet 

Falkumselva 
Eidselva 
Bøelva 

Heddøla 

Møra 
Bjønna 
Groto 

Delområde 016.E i figur 2.16 er delt videre i sentralfelt (016.E0), som består av områ- 
der som drenerer direkte til Heddalsvatnet, og nedbørfeltet Heddøla (016. EZ). Figur 
2.17 viser denne inndelingen. I den hierarkiske strukturen er vi nå på nivå 2A. Nivå 
2 er kjennetegnet ved at vassdragsnummeret har to tegn etter desimalpunktum, A- 
nivået er kjennetegnet ved at nummeret avsluttes med henholdsvis Z og 0. 
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Figur 2.17 Inndeling av delområde 016.E i sentra/felt 016.E0 og nedbørfelt 016.EZ 
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Nedbørfeltet 016.EZ Heddøla er videre delt inn i 6 delområder, fra 016.EA nærmest 
utløpet, til 016.EF øverst i feltet. Figur 2.18 viser dette. 

Figur 2.18 Inndeling av delområdet 016.E i delområder i sentra/felt og delområder i ned- 
børfelt. 

Det nederste delområdet 016. EA omfatter også det store nedbørfeltet Skogsåi, og er 
derfor selvfølgelig delt videre inn i sentralfelt og nedbørfelt. Figur 2.19 viser dette, 
mens figur 2.20 viser at også 016.EAZ Skogsåi er delt i 5 delområder fra 016.EAA 
nederst ved Heddøla til 016.EAE øverst. 
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Fig 2.19 Inndeling av delområde 016.EA i sentra/felt 016.EA0 og nedbørfelt 016.EAZ. 

Fig 2.20 Inndeling av nedbørfeltet til 016.EAZ Skogsåi i delområder. 
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Slik kunne vi fortsette, nær sagt i det uendelige, for delområdet 016.EAA er selvfølgelig 
selvsagt delt i sentralfelt og nedbørfeltet til sideelva Kova, som igjen er delt inn i .... Den 
eneste begrensningen som er satt på identifisering av nye inndelinger, er at vassdrags- 
nummeret inklusive områdenummer (3 siffer) og desimalpunktum (1 siffer) ikke skal ha 
mer enn 15 siffer. Dette betyr at vi har 11 sifre (dvs. 11 nivå) disponible til betegnelser av 
nedbørfelt og delområder m.v. Hittil har dette ikke blitt aktuelt; de minste enhetene i Glå- 
mas sidendbørfelt befinner seg på nivå 8 i hierarkiet. 

Går vi tilbake til figur 2.17, ser vi at sentralfeltet rundt Heddalsvatnet (016.E0) naturlig be- 
står av 3 delområder. Figur 2.21 viser at disse er benevnt 016.E1, 016.E2 og 016.E9. 

016.E9 

016.E2 

Figur 2.21: Inndeling av sentra/feltet 016.E0 i delområder. 

Side 2-34 
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Her er Heddalsvatnet først delt langsetter midten fra utløpet i Saua til innløp fra Tinne. Ven- 
stre bredd er identifisert som 016.E1 (nummeret avsluttes av et oddetall) og høyre bredd 
som 016.E2 (like tall). Begge delområdene starter i samme punkt, og skulle ideelt sett 
endt i samme punkt, ved Tinnes innløp. Dette ville imidlertid hatt den uheldige konse- 
kvens at det store sidenedbørfeltet Heddøla måtte inndeles på et forholdsvis lavt nivå i 
hierarkiet; som sidenedbørfelt i randfelt. Dette er unngått ved å dele sentralfeltet til Hed- 
dalsvatnet i 3 delområder. Det "siste" delområdet mellom Heddøla og Tinne blir identifi- 
sert med vassdragsnummeret 016.E9. Bruk av siffer 9 til slutt markerer at det er en slags 
"ekstra delområde"; det finnes intet delområde på høyre bredd med samme både start- 
og sluttpunkt. 

Kartskissen på figur 2.21 viser at det er mulig å dele opp delområde 016.E1 ytterliqer., i 
randfelt og nedbørfelt. Denne videreinndelingen er vist på figur 2.22. 

Figur 2.22 Inndeling av delområde i sentra/felt 016.Et i rand/elt (016.Et0) og sidenedbør/elt 
(016.EtZ). 

Figuren viser at randfeltet (016.E10) består av områder både oppstrøms og nedstrøms 
nedbørfeltet 016.E1Z Hjukseelva. Dette betyr at randfeltet igjen er delt i 2 delområder, vist 
i figur 2.23. 
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Figur 2.23: Inndeling av randfelt 016.E10 i delområder i randfelt, 016.E11 og 016.E12. 

Hjukseelva benevnes 016.E1Z, hvilket betyr at innenfor delområde i randfelt 016.E1 er 
denne definert som hovednedbørfelt. Figur 2.24 viser at også Hjukseelva er delt i 2 de- 
lområder; 016.E1A og 016.E1B. 

Figur 2.24: Inndeling av nedbørfelt 016.EtZ Hjukseelva i delområder 
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Inndelingen av vassdragsområde016 i hovednedbørfelt og kystfelt er vist i figur 2.15. 
Kystfelt 016.0 er delt i 5 delområder, fra 016.1 som begynner ved Mølen i Brunlanes 
kommune i Vestfold, til 016.5, som ender ved Langesundstangen i Bamble kommu- 
ne i Telemark. Figur 2.25 viser inndelingen, som er forsøkt trukket over nes eller and- 
re skillelinjer i Frierfjorden-Langesundsfjorden. 

HERREELVA 
Langesundsfjorden - - = - , - . . . & . ; - 1  

.·:·.·· . . . . 

Figur 2.25: Inndeling av kystfeltet 016.0 i delområder. 
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Figur 2.19 viser også at delområde 016.4 er betydelig større enn de andre delområ- 
dene og inneholder et relativt stort vassdrag. Figur 2.26 viser at dette delområdet 
derfor er delt i kystfelt (016.40) og nedbørfelt i kystfelt (016.4Z). 

Nordsjø 

HERREELVA 
Langesundsfjorden .. ' . ··.· : ... 

Figur 2.26: Inndeling av delområde 016.4 i nedbørfelt (016.4Z) og kystfelt (016.40) 
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Figur 2.27 viser at kystfeltet 016.40 er videre delt i 2 delområder, og mens figur 2.28 
viser inndelingen av Herreelva i delområder. 

HERREELVA 
Langesundsfjorden - - - 1 . , ;  

Fig 2.27: Inndeling av kystfeltet 016.40 i delområdene 016.41 og 016.42. 

HERREELVA 
Langesundsfjorden 

Fig 2.28: Inndeling av nedbørfeltet Herreelva (016.4Z) i delområder. 

Side 2-39 



VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 2 INNDELINGSSVSTEMET I REGINE 

Dato: 20.11.86 2.5 Oppsummering Side 2-40 

2.5 Oppsummering 

AIie eksemplene som er vist til i kap 2.4 er reelle, og de forskjellige felt og områder 
finnes i REGINE versjon 4. For alle eksemplene gjelder også at utskilling av nedbør- 
felt og videre inndeling av disse slavisk følger prinsippene for inndeling som er vist 
i kap 2.2. På samme måte har nummertildelingen slavisk fulgt identifikasjonsprinsip- 
pene beskrevet i kap 2.3. Eksemplene kunne vært hentet fra andre vassdragsområ- 
der. Inndelingen av disse følger samme lovmessighet som for 016. 

Vassdragsregisterets brukere vil være i den situasjon at de skal lese/oppdatere ett el- 
ler flere av delregistrene i Vassdragsregisteret. Disse delregistrene har til felles at de 
bruker vassdragsnummer som stedsidentifikasjon. En del brukere vil også ha egne 
registre som kan knyttes mer eller mindre tett til Vassdragsregisterets REGINE med 
vassdragsnummer. 

Brukeres tilknytning til Vassdragsregisteret og rasjonell bruk av vassdragsnummeri- 
dentifikasjon er behandlet i kap 5. Avslutningsvis vil vi her bare peke på at forståelsen 
av hovedprinsippene for inndeling av vassdragsområder og identifikasjon med 
vassdragsnummer er vitalt for rasjonell bruk av hele registersystemet. 
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SVAR PÅ OPPGAVENE TIL FIGUR 2.10, 2.11 OG 2.13 

Figur 2.10 Øverst: Hovednedbørfelt 250.Z 
Kystfelt 250.0 

Nederst: Delområder i nedbørfelt: 250.A (nederst) 250.B, 
250.C, 250.D (øverst). 

Delområder i kystfelt: 250.1 (til høyre), 250.2. 

Figur 2.11 Øverst: Sidenedbørfelt: 250.BZ 
Sentraltfelt: 250. BO 

Nederst: Delområde i nedbørfelt: 250.BA (nederst), 250.BB 

Delområde i sentralfelt: 250.B1 (ned til høyre) 
Delområde i sentralfelt: 250. B2 (ned til venstre) 
Delområde i sentralfelt: 250.B3 (opp til høyre) 
Delområde i sentralfelt: 250.B4 (opp til venstre) 

Figur 2.12 Øverst: Sidenedbørfelt i sentralsone: 250.B4Z 

Randfelt: 250. B40 

Nederst: Delområde i nedbørfelt: 250.B4A (nederst), 
250.B4B. 

Delområde i randfelt: 250.B41 (nederst). 
250.B42. 
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Kap. 3.1 INTRODUKSJON 

Vassdragsregisteret er organisert som en database bestående av flere, uavhengige 
delregistre. Hvert delregister i Vassdragsregisteret består av poster med en bestemt 
postlengde. En post kan best sammenliknes med et kartotekkort i et manuelt arkiv. 
Postlengden angir hvor mange tegn (bokstaver eller tall) som det er satt av plass til 
pr post. 

Et datafelt består av en definert mengde tegn på en bestemt plass i posten. Korteste 
datafelt i Vassdragsregisteret er på 1 tegn, og lengste på 700 tegn. 

Pr 01.12.86 består Vassdragsregisteret av følgende delregistre (strukturskisse er vist 
i kap 1): 

REGISTER POSTLE NG DE ANTALL DATAFELT 

REGINE 519 60 
INNSJØ 545 53 
RAPPORT 1009 79 
SKRIV-RAPPORT 1009 79 

EXTRAKT 848 5 
SKRIV-EXTRAKT 848 5 

KOMMUNE-REG 87 8 
TYPE-REG 29 4 
EMNEKATALOG 78 6 

REGINE er kjernen i systemet, og inneholder geografisk informasjon og strukturop- 
plysninger om hvert nedbørfelt, foruten opptellinger fra INNSJØ og RAPPORT. Fullt 
ferdig for hele landet vil REGINE inneholde ca 30.000 poster. 

INNSJØ er koplet til REGINE med vassdragsnummer. Registeret inneholder geo- 
grafisk informasjon for innsjøer og magasiner, i tillegg til innsjø- og magasinnummer 
som hydrologisk stedsidentifikasjon av enhetene. INNSJØ vil i første omgang inne- 
holde ca 3.000 poster. Dette antallet kan øke atskillig etterhvert. 

RAPPORT og SKRIV-RAPPORT er også knyttet til REGINE med vassdragsnum- 
mer. Registrene er identiske, og inneholder bibliografisk informasjon for vannfaglige 
rapporter, områdebeskrivelse og stedfesting, og angivelse av emne og tid. SKRIV- 
RAPPORT er et "kladderegister" hvor brukere kan legge inn sine data og få dem kor- 
rekturlest og rettet. Deretter blir de lagt over i RAPPORT som et endelig, autorisert 
referanseregister. RAPPORT vil i første omgang inneholde ca 1.000 poster fra et for- 
søksprosjekt. Dette antallet vil mangedobles etterhvert. 

EXTRAKT og SKRIV-EXTRAKT er knyttet til henholdsvis RAPPORT og SKRIV- 
RAPPORT med et løpenummer. Registrene gir abstract, sammendrag eller ekstrakt 
for vannfaglige rapporter, og fungerer også som oppsamlingsregister for datafelt i 
RAPPORT, som en sjelden gang kan være lengre enn det er satt av plass til. Disse 
registrene er utviklet for å spare plass i RAPPORT og SKRIV-RAPPORT, siden man- 
ge (de fleste?) av referansene som legges inn der, mangler abstract og heller ikke har 
informasjon til merknadsfeltet. 
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KOMMUNE-REG er knyttet til både REGINE, INNSJØ og RAPPORT/SKRIVRAP- 
PORT ved hjelp av kommunenummeret. Registeret er et oppslagsregister for infor- 
masjon knyttet til kommunenummeret, og sparer plass i de øvrige registrene. 

TYPE-REG er knyttet til RAPPORT/SKRIV-RAPPORT ved hjelp av koder for doku- 
menttype, område-/mediumbeskrivelse og stedfestingsnøkkel. Registeret er et opp- 
slagsregister for disse informasjonene. Foruten at dette sparer plass i RAP- 
PORT/SKRIV-RAPPORT, vil bruk av koder knyttet til et oppslagsregister forenkle ajo- 
urholdet av et autorisert klassifikasjonssystem for de aktuelle datafeltene. 

EMNE KATALOG er knyttet til RAPPORT/SKRIV-RAPPORT ved hjelp av koder for et 
emneklassifikasjonssystem. Dette klassifikasjonssystemet er strengt hierarkisk og 
åpent, dvs. at det kan utvides. Bruken av emneklassifikasjonssystemet sparer plass 
i RAPPORT/SKRIV-RAPPORT, og eventuelle endringer/utvidelser av systemet vil 
være enkelt å ajourholde. 

De enkelte delregistrene er nøyere dokumentert i de øvrige kapitlene i hovedkapittel 
3. Hvordan man konkret håndterer registrene med programvaren FICS er beskrevet 
i kap. 4. 
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3.2.1 Innledning 
3.2.2 Kort om REGINE 
3.2.3 Innholdet i EDB-registeret 

3.2.3.1 Hovedtrekk 
3.2.3.2 De enkelte datafeltene 
3.2.3.3 Skjermbilder 
3.2.3.4 Prosedyrer 

Vedlegg 

1. Eksempler på skjermbilder 
2. Kodeliste 

3.2.1. INNLEDNING 

lnndelingsssystemet som benyttes i Vassdragsregisteret er selve kjernen i register- 
systemet. Dette (inndelingssystemet) har form av et eget selvstendig register, kalt 
REGINE (REG Ister over NEdbørfelt). Selve inndelingssystemet er beskrevet i kapittel 
2. 

Dette kapitlet skisserer den EDB-løsningen som er valgt for administreringen av RE- 
GINE og beskriver datainnholdet i registeret nærmere. 

Kapitlet dokumenterer REGINE, versjon 4. Seinere versjoner vil bli dokumentert 
med tilleggsark eller eventuelt nyutgivelser av kapitlet. 
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3.2.2 KORT OM REGINE 

Kap 2 gir en oversikt over inndelings- og identifikasjonsprinsippene i REGINE. 

Avgrensningen av enhetene i REGINE er definert av 2 delepunkter, som start- og 
sluttpunkt for felt- og områdegrenser. Fastleggelsen av punktene er avhengig av 
strukturen i vassdragene og langs kysten. Områdebeskrivelsen i REGINE er knyttet 
til disse punktene. Figur 3.1 viser hvordan delepunktene er lokalisert, og hvilken geo- 
grafisk informasjon som er knyttet til dem. Hvordan avgrensningen av de forskjellige 
REGINE-enhetene er definert, er vist i tabellen på neste side. 

X NAVN 
KARTBLAD 
UTM - KOORDINATER 
HØYDE OVER HA VET 
AVSTAND FRA HA VET 
KOMMUNE 
(NEDBØRFELT - AREAL) 

Fig 3.1 Geografisk informasjon i REGINE. 
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REGINE-enhet DEFINISJON AV DELEPUNKTER I 
AVGRENSNING FIG 3.1 

Vassdragsområde Fra nes til nes langs kysten A-B 

Nedbørfelt Fra utløp til "toppunkt" C-G, D-H, E-J 

Delområde i Fra utløp til rett oppstrøms C-D, D-E, E-F 
nedbørfelt samløp med viktig sideelv 

 Sentralfelt Som delområde C-D, D-E, E-F u 
Kystfelt Som vassdragsområde A-B 

Delområde i kyst- 
felt Fra nes til nedbørfelt, fra A-C, C-B 

nedbørfelt til nes, fra nes 
til nes o.l. 

Delområder i sentralfelt, randfelt og delområder i randfelt avgrenses tilsvarende, 
uten at det blir gjort rede for det her. 

I kapittel 3.2.3 beskrives informasjonen i de enkelte feltene i REGINE. Den kan sam- 
menfattes i følgende hovedgrupper: 

- Vassdragsnummer {hydrografisk identifikasjon) 

- Navn (som områdenavn, vassdragsnavn og elvenavn/sjønavn) 

- Definering av registerenhetens utstrekning, som strekning 
fra-til (elvenavn/sjønavn, kommune, kartblad og koordinater) 

- Topografiske data (avstander, høyde over havet, nedbørfeltareal) 

- Strukturinformasjon (Nivå, videre inndeling, vassdragsnummer på 
lavere nivå, kriterier for inndeling, type registerenhet, 
nedbørfelttype, koder) 

- Sjøinformasjon (sjønummer, magasinnummer, areal, dyp) 

- Annen identifikasjon (løpenummer, eldre vassdragsnumre, 
autoriseringsdato, endringsdato) 

- Henvisninger til andre delregistre (statistikkområdenummer, 
opptellinger) 
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3.2.3 INNHOLDET I EDB-REGISTERET 

3.2.3.1 Hovedtrekk 

Hver registerpost tilsvarer en enhet i REGINE - enten en enhet på laveste nivå, eller 
en aggregert enhet på et høyere nivå. I hver registerpost er det definert 60 datafelt, 
som igjen er inndelt i su bf elt eller samlet i superfelt, 134 felt i alt. (Subfelt og superfelt 
er felt som fysisk er en del/deler av et annet/andre felt. Hver registerpost er på 519 
tegn. 

Tabellen nedenfor viser hvilke datafelt som er definert i registeret (subfeltene er ikke 
tatt med). Datafeltene er nevnt i den rekkefølgen de er definert. Kap 3.2.3.2 viser de 
mer detaljerte spesifikasjonene som definerer datafeltene (også subfeltene): 

0 
Felt Antall Søke 
Nr Tema posisjoner mulighet 

1 Vassdragsnummer 15 INDEX 

2/52 Områdenavn 30 
3 Vassdragsnavn 60 WORDS 
4 Elvenavn 30 WORDS 
5 Sjønavn 30 WORDS 

6 Navn på nederste punkt/startpunkt 30 WORDS 
7 Navn på øverste punkt/sluttpunkt 30 WORDS 

8 Areal av nedbørfelt 6 
9 Lengde av elvestrekning 6 

10 Areal av innsjøer (se INNSJØ-3) 5 0 11 Max dybde i innsjøer (se INNSJØ-3) 3 

12 Referanse til kartblad - nederste punkt 5 
13 UTM - sone - 2 
14 Øst/vest - koordinat - 7 
15 Nord/syd - koordinat - 6 
16 Høyde over havet - 6 
17 Avstand fra utløp - 6 
18 Kommunenummer 4 WORDS 

19 Referanse til kartblad - øverste punkt 5 
20 UTM-sone 2 

21 Øst/vest - koordinat 7 
22 Nord/syd - koordinat 6 
23 Høyde over havet 6 
24 Avstand fra utløp 6 
25 Kommunenummer 4 

26 Underordnet nedbørfelt i enheten 3 0 27 Navn på underordnet nedbørfelt 30 
28 Vassdragsnummer for underordnet 

nedbørfelt 15 
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Felt Antall Søke 
Nr Tema posisjoner mulighet 

29 Antall delområder i underordnet nedbørfelt 2 

30 Underordnet sentral- eller randfelt 
i enheten 3 

31 Vassdragsnummer for underordnet 
sentral- eller randfelt 15 

32 Antall delområder i underordnet 
hovedvassdrag eller randfelt 2 

0 33 Lokalisering i forhold til hovedvassdrag 1 
34 Sjønummer 15 INDEX 
35 Magasinnummer 15 INDEX 

36 Kriterie for utvelgelse/inndeling 4 
37 NVE's gamle vassdragsnummer 3 
38 Nivå i hierarkiet 3 
39 Koder (egenskaper, datagrunnlag m.v.) 5 
40 Skjerm bilde 1 
41 Minste 1 
42 Kategori 1 INDEX 

43 Linjenummer 5 
44 Koksidentitet 7 

45 Felttype 1 

46 Løpenummer 9 
47 Autoriseringsdato 6 
48 Endringskode 1 

0 
49 Vassdragsnummer, opprinnelig 15 
50 Dato for endring 6 
51 Kode for nytt område 1 

53 Antall sjøer på likt og lavere nivå i 
hierarkiet 3 

54 Antall rapporter på likt og lavere nivå 
i hierarkiet 3 

55 Antall rapporter for samme nivå i hierarkiet 3 
56 Antall sjøer oppstrøms registerenheten 3 
57 Antall rapporter oppstrøms registerenheten 

3 

58 Statistikkområdenummer 15 INDEX 

59 Multiuser 1 
60 Merke 1 INDEX 

Antall tegn pr registerpost 519 

C 
Rekkefølgen av de enkelte postene kan i enkelte tilfelle se litt underlig ut. Det har å 
gjøre med at registerdefinisjonen har endret seg over tid, og gjenspeiler på sett og 
vis utviklingen av REGINE. Dette har imidlertid ingen betydning ved praktisk bruk av 
registeret. 
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3.2.3.2 De enkelte datafeltene 

Datafeltnavn står i parentes for hvert enkelt punkt. Eventuelle subfelt/superfelt er be- 
skrevet under omtalen av de enkelte datafeltene. Datafelt som ikke er essensielle for 
rasjonell utnytting av REGINE, er rykket inn og satt med mindre typer. 

1. Vassdragsnummer (vassdragsnr) 

Datafeltet er delt i 3 subfelter 
områdenr - 3 posisjoner 
punkt - 1 " 
delnr - 11 

I tillegg er skilt ut et subfelt for de 10 første posisjonene. 

Feltet er definert som indexfelt (kan brukes i indexsøking) 

Områdenummeret (områdenr) er nummeret på det vassdragsområdet registerenhe- 
ten er i. Lovlige verdier er 1 - 247 (vassdrag som drenerer til Norges kyst) og 301 - 314 
(vassdrag som drenerer til Sverige og Finland). Feltet er høyre-justert, og blanke fel- 
ter skal alltid fylles ut med null. Også områdenummeret er definert som indexfelt. 

Delområdenummeret (delnr) kan bestå av inntil 11 bokstaver eller tall. Det benyttes 
bokstaver for del om råder i nedbørfeltet og tall for delområder i kystfelt/randfelt. Feltet 
er venstrejustert. 

Vassdragsnummeret består alltid av både områdenummeret, desimalpunktumet 
og delområdenummeret (eks. 002.AA4, 016.1A3, 175.31). 

2/52 Områdenavn (omrnavn1 og omrnavn2) 

Områdenavnet er en uformell, geografisk betegnelse på vassdragsområdet. Ek- 
sempel er "Glomma og Lågen/Hvaler og Singlefjorden, "Skiensvassdraget/Lage- 
sundefjorden" "Målselvvassdraget/Malangen''. Det består av to felt på hver 30 posi- 
sjoner. Områdenavnet inneholder gjerne navnet på hovednedbørfeltet og en 
fjord/kyststrekning som karakteriserer den geografiske utstrekningen. 

3. Vassdragsnavn (vassdragsnavn) 

Datafeltet inneholder navn på vassdrag på høyere nivå enn registerenheten (eks. 
Skiensvassdraget/Heddøla for registerenheter i Skogsåi, se vedlegg 2, skjermbilde 
4). Navnet er hentet fra NGO's hovedkartserie i målestokk 1 :50.000 (serie M711). Det 
er skilt ut et subfelt på de 20 første posisjonene. De 20 første posisjonene kan brukes 
i fritekstsøking. 

4. Elvenavn (elvenavn) 

Datafeltet inneholder navn på den elva som registerenheten refererer til . Navnet er 
hentet fra M 711-serien. Det er skilt ut et su bf elt på de 20 første posisjonene. Feltet kan 
brukes i fritekstsøking. 
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5. Sjønavn (sjønavn) 

Datafeltet inneholder navn på innsjø/magasin. Navnet er tatt fra M711-serien. Det er 
skilt ut et subfelt på de 20 første posisjonene. Feltet kan brukes i fritekst-søking. Der- 
som sjøen er et magasin med et annet navn enn sjønavnet, står magasinnavnet i pa- 
rentes ved siden av. 

6/7. Navn på nederste (start) - øverste (slutt)-punkt (strekn-fra/strekn-til) 

Hver registerenhet er stedfestet med navn på nederste og øverste punkt (for hele 
nedbørfelt og delområder, sentralfelt og randfelt i nedbørfelt) eller start- og sluttpunkt 
(for hele vassdragsområder, kystfelt og delområder i kystfelt). Navnet er tatt fra 
M711-serien, og viser oftest til elv eller sjø. Det er skilt ut to subfelt på henholdsvis de 
23 og 19 første posisjonene. Feltene kan brukes i fritekstsøking. 

8. Areal av nedbørfelt (nedbørfelt) 

Datafeltet inneholder arealet av nedbørfeltet ovenfor nederste punktet i delområdet 
i et nedbørfelt. Arealet er gitt i km2 med 1 desimal. Dataene er primært hentet fra 
NVE's nivellementer, der disse mangler fra NVE's Hydrografiske kart. Det er delt i to 
subfelt (km2 og desimaldel). 

9. Elvelengde (elvelengde) 

Datafeltet inneholder lengden av elvestrekningen (i nedbørfeltet, delområdet, sent- 
ralsonen eller randsonen). Lengden er gitt i meter. Dataene er hentet fra NVE's vass- 
dragsnivellement, der slike finnes. For andre områder er det tatt fra M711-kart. Infor- 
masjon om datagrunnlaget står i felt 39, kode 3. Det er skilt ut to subfelter (km/m). 

10. Areal av innsjøer (sjøareal), se INNSJØ-3 

11. Max dybde i innsjøer (sjødyp), se INNSJØ-3 

Definering av registerenhetens utstrekning 

Som nevnt i kapittel 2.5 er registerenhetenes utstrekning definert ved koordinatene 
til nederste og øverste punkt (start/sluttpunkt). For disse punktene er det også gitt 
opplysninger om høyde over havet og avstand fra utløp i havet (målt langs vass- 
draget). 

12/19. Referanse til kartblad (kart M711/kart-M711-topp) 

Det er oppgitt kartbladnummeret til NGO's topografiske hovedkartserie i målestokk 
1:50000 (serie M711). Nummeret er gitt som et femsifret tall, der de fire første sifrene 
refererer til kartbladarket, og det siste sifferet til undernummeret (eks. 14153 / 1415 
Ill). Datafeltet er delt i subfelter (kartblad-ark og undernummer). 



VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.2 REGINE 

Dato: 20.11.86 3.2.3 Innholdet i EDB-registeret 

13/20. UTM-sone (sone) 

side 3.2-8 

Det er oppgitt i hvilken UTM (Universal Transverse Mercator)-sone (to siffer) punktet ligger 
i. Feltet er bare 2 posisjoner. Bokstaven v: som er felles "påheng" for alle UTM-sonene i 
Norge, er droppet. 

14/21. Øst/vest-koordinat (koordinat-ø/koordinat-ø-topp) 

ØsUvest-koordinaten er oppgitt med 6 siffer, og angir avstanden i meter fra sonens 
nord/syd-akse. Datafeltet er delt i subfelt, med muligheter for angivelse av ulik presisjons- 
grad (km, 100 m, 10 m eller m). 

15/22. Nord/syd-koordinat (koordinat-n/koordinat-n-topp) 

Nord/syd-koordinaten er oppgitt med 7 siffer, og angir avstanden i meter fra sonenes 
øsUvest akse (ekvator). Feltet er delt i subfelt, med muligheter for angivelse av ulik presi- 
sjonsgrad (km, 100 m, 10 meller m). 

16/23. Høyde over havet (hoh/hoh-topp) 

Høyden over havet er gitt i cm. Dataene er hentet fra NVE's vassdragsnivellementer 
(for de områder der disse finnes) eller M711 kart. Datafeltet er delt i to su bf elter (m og 
cm). 

17/24. Avstand fra utløp (avstand/avstand-topp) 

Avstanden fra utløp i havet (eventuelt avstand fra riksgrense for vassdrag som drene- 
rer ut av landet) er gitt i meter. Dataene er hentet fra NVE's vassdragsnivellementer 
eller M711-kart. Datafeltene er delt i to subfelter (km og m). 

18/25. Kommunenummer (kommunenr/kommunenr-topp) 

Datafeltet inneholder kommunenummeret for punktet. Feltene er definert som fri- 
tekstfelt. Kommunenavnet hentes fra kommunekatalogen. 

26. Underordnet nedbørfelt i enheten (under-elv) 

Datafeltet inneholder JA hvis det finnes et underordnet nedbørfelt (på det neste, lave- 
re nivå) i registerenheten (delområdet, kyst-/ rand-/sentralsonen). Datafeltet innehol- 
der NEI hvis det ikke er noe underordnet nedbørfelt. 

27. Navn på underordnet nedbørfelt (under-elv-navn) 

Datafeltet inneholder navnet på et eventuelt underordnet nedbørfelt. 

28. Vassdragsnummer underordnet nedbørfelt (vassdragsnr-elv) 

Datafeltet inneholder vassdragsnummeret for et eventuelt underordnet nedbørfelt. 
Datafeltet er delt i 3 subfelter (områdenummer, desimalpunktum, delområdenum- 
mer). 
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29. Antall delområder i nedbørfelt (antall-elv) 

For et eventuell underordnet nedbørfelt er det angitt hvor mange delområder ned- 
børfeltet er inndelt i. 

30. Underordnet sentral- eller randfelt i enheten (under-randsone) 

Datafeltet inneholder JA hvis det finnes en underordnet sentral- eller randsone (på 
lavere nivå) i registerenheten (vassdragsområdet, delområdet). Datafeltet innehol- 
der NEI hvis det ikke er noen underordnet sentral- eller randfelt. 

31. Vassdragsnummer for underordnet sentral- eller randfelt (vassnr-randfelt) 

Vassdragsnummeret for et eventuelt underordnet sentral- eller randfelt er gitt. Data- 
feltet er delt i 3 subfelt (områdenummer, desimalpunktum, delområdenummer). 

32. Antall delområder i sentral- eller randfelt (antall-randfelt) 

For et eventuelt underordnet sentral- eller randfelt er det angitt hvor mange delområ- 
der feltet er inndelt i. 

33. Lokalisering i forhold til hovedvassdrag (vassdrag-side) 

Feltet inneholder data bare for delområder i kystfeltet, og bare når vassdragsområ- 
det inneholder et hovednedbørfelt 

I feltet er det angitt med H eller V (høyre/venstre) om registerenheten ligger til høyre 
eller venstre for utløpet av hovednedbørfeltet (sett mot utløp i havet). 

34/35. Sjønummer/Magasinnummer (sjønr/magasinnr) 

Innsjøer er tildelt det laveste vassdragsnummeret av de registerenhetene som inn- 
sjøen omfatter. Kan registerenhetene aggregeres til en enhet på et høyere nivå, er 
det aggregerte nummeret benyttet. Hvis innsjøen er et kraftmagasin, og dette ma- 
gasinet bare omfatter denne ene sjøen, er sjønummeret lik magasinnummeret. 
Nærmere anvisning om reglene for sjønr og magasinnr er gitt i kap. 3.3. 

Begge feltene er definert som indexfelt. 

36. Kriteria for utvelgelse/inndeling (kriteria) 

Datafeltet inneholder 4 posisjoner som angir hvilke kritierier som er oppfylt, og har 
ført til inndeling av vassdrag/sideelver. Kriteriene er: 

1 - Vassdrag/elver som er regulert eller planlagt regulert 
2 - Vassdrag/elver med nr i Vassdragsdirektoratet gamle register 
3 - Vassdrag/elver der elveløpet er lengre enn 10 km 
4 - Vassdrag/elver som inneholder sjøer større enn 1 km2. 
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37. NVE's gamle vassdragsnummer (gml-vassdragsnr) 

Hvis vassdraget/elva er tildelt nummer i Vassdragsdirektoratets gamle register, er 
dette nummeret gitt i dette datafeltet. Nummeret er et tresifret tall. Nummrene er ord- 
net strengt geografisk etter utløpssted i havet med nr 1 ved grensen mot Sverige ved 
Halden og nr 949 ved grensen mot Sovjetunionen i Øst-Finnmark. Nr 951-999 dek- 
ker alle grensevassdrag som renner ut av Norge. 

Det finnes flere generasjoner av dette vassdragsnummeret. For vassdrag der num- 
meret er endret over tid, viser feltet til det vassdragsnummeret som ble nyttet i torbin- 
deise med Samlet Plan-arbeidet. 

38. Nivå i hierarkiet (nivå) 

Datafeltet inneholder to posisjoner som viser på hvilket nivå i hierarkiet registerenhe- 
ten befinner seg. Dette angis med et siffer i første posisjon. Et vassdragsområde er 
på nivå 0. Delområder i 
kystfelt og hovednedbørfelt er nivå 1, osv. på lavere nivå. Antall siffer etter desimal- 
punktum i vassdragsnummeret angir derfor nivået direkte. Andre posisjoner gir in- 
formasjon om registerenheten er en aggregert enhet. En "a" angir kystfelt/sentral· 
felt/randfelt/nedbørfelt, mens "b" står for delområde. 

39. Koder (egenskaper, datagrunnlag m.v.) (kode) 

Kodene gir opplysninger om registerenhetens egenskaper og om datagrunnlaget for regi- 
sterinnholdet. Kodene er bare gitt for registerenheter på laveste nivå, men ikke for aggre· 
gerte enheter. Unntak fra dette gjelder innsjøer og magasiner, der kodene er gitt også for 
aggregerte enheter. 

Det er en del svakheter ved dette kodeverket. For det første beskriver ikke kodene gjensidig 
utelukkende egenskaper. Det er f.eks. ikke mulig å gi opplysninger om kartgrunnlag og sta· 
tus for utbygging samtidig. For det andre refererer samme kode til forskjellige egenskaper 
ved registerenhetene. For noen enheter gjelder koden egenskapene til nederste punkt i 
området. mens for andre enheter kan koden gjelde hele områdets egenskaper. Kodeverket 
vil bli forsøkt forbedret i senere utgaver av REGINE. 

Datafeltet er delt i 4 subfelter: 

Kode1 (1 posisjon) 
Subfeltet gir opplysninger om kartgrunnlag og om vassdraget er utbygd. 

5 • målinger er gjort på nye kart 
6 • planlagt utbygd 
7 • utbygd 
8 • inndelt eller omtalt et annet sted 
9 -rnålinqer qiort på gammelt kartgrunnlag. 

Med "nye kart" menes her kartblad utarbeidet direkte for målestokk 1:50 000 i M711-serien. 
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Kode2 (2 posisjoner) 
Subfeltet inneholder en bostavkombinasjon (evt. bokstav + tall) som gir opplysninger om re- 
gisterenhetens egenskaper (hva slags type referanseområde - f.eks. nedbørfelt i randfelt, re- 
guleringsmagasin med areal større enn 1 km2, elvestrekning uten vann eller fosser m.fl.). Ko- 
delista er gitt i vedlegg 2. 

Kode3 (1 posisjon) 

Subfeltet gir opplysninger om datagrunnlaget: 

1 - vassdragsnivellement og Hydrografisk kart 
2 - Hydrografisk kart 
3 - topografiske kart i målestokk 1 :50 000. 

40. Skjermbilde (skjermbilde) 

Datafeltet angir hvilket skjermbilde (1-7) som skal benyttes for den aktuelle registerenheten. 

41. Minste (minste) 

Datafeltet benyttes i aggregeringen av mindre enheter til registerenheter på et høyere nivå (i 
konverteringen fra rådata til FICS-datafiler). 

42. Kategori  (kategori) 

Datafeltet viser til hva slags type REGINE-enhet som posten inneholder informasjon 
om. Følgende kategorier er definert: 

1 vassdragsområde 
2 nedbørfelt 
3 delområde i nedbørfelt 
4 sentralfelt 
5 delområde i sentralfelt 
6 randfelt 
7 delområde i randfelt 
8 kystfelt/riksfelt 
9 delområde i kystfelt/grensefelt 

Feltet er indexert, og er svært anvendelig ved søk. 

43. Linjenummer (linjenr) 

Hver record i inngangsdataene til REGINE har tildelt ett linjenummer. Datafeltet nyttes til intern 
håndtering av registeret. 

44. Koksidentitet (koksid) 

Datafeltet benyttes til intern håndtering av registeret. 

45. Felttype (felttype) 

Datafeltet benyttes til å dele opp kategori 2 (nedbørfelt) i 3 typer: 
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1 hovednedbørfelt 
2 sidenedbørfelt 
3 nedbørfelt i kystfelt 

46. Løpenummer (løpenr-hel) 

Hver post i REGINE blir tildelt et fortløpende løpenummer etterhvert som områder 
blir autorisert. Løpenummeret er uforander1ig, selv om man seinere skulle velge å 
endre det tilhørende vassdragsnummeret. 

47. Autoriseringsdato (dato-autorisert) 

Feltet inneholder datoen for når posten ble autorisert som en del av REGINE. Feltet er delt 
i tre subfelt (dato-autdag, dato-aut-mnd, dato-aut-år). 

48. Endringskade (endringskade) 

Datafeltet skal brukes når vassdragsnummeret til en post i REGINE blir endret. Enhetens 
vassdragsnummer kan endres fordi: 

1 området blir omnummerert 
2 området blir delt 

49. Opprinnelig vassdragsnummer (vnr-opprinnelig) 

Datafeltet inneholder postens opprinnelige vassdragsnummer hvis det er endret pga. om- 
nummerering eller deling. 

50. Dato for endring (dato-endring) 

Datafeltet inneholder datoen for når posten er endret. 

51. Kode for nytt område (nytt-omr-kode) 

Datafeltet brukes Iii opplysning om hvorfor en ny post er opprettet. 

1 pga. deling av vnr-opprinnelig 
2 pga. videre inndeling 

53. Antall sjøer på likt og lavere nivå i hierarkiet (ant-sjø-lav) 

Feltet gir informasjon om hvor mange sjøer som er registrert i INNSJØ-registeret for 
REGINE-enheten og REGINE-enheter på lavere nivå i hierarkiet. Opptellingen er ut- 
ført som en batch-jobb. 

54. Antall rapporter på likt og lavere nivå i hierarkiet (ant-rapp-lav) 

Feltet gir informasjon om hvor mange rapporter i RAPPORT-biblioteket som er sted- 
festet med det aktuelle vassdragsnummeret eller med nummer lavere i hierarkiet. 
Opptellingen er utført som en batchjobb. 
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55. Antall rapporter for samme nivå i hierarkiet (ant-rapp-lik) 

Feltet gir samme informasjon som felt 54, men rapportene er telt opp bare for den 
aktuelle registerenheten. 

56. Antall sjøer oppstrøms registerenheten (ant-sjø-opp) 

Feltet gir informasjon om hvor mange innsjøer som er registrert i INNSJØ-registeret 
oppstrøms det øverste punktet i registerenheten. Opptellingen er utført som en 
batch-jobb. 

Denne opptellingen er imidlertid bare utført for følgende typer registerenheter (kate- 
gorier) i REGINE. 

Kategori 3: Delområde i nedbørfelt 
4: Sentralfelt 
5: Delområde i sentralfelt 

For de øvrige typer registerenheter er slik opptelling enten meningsløs (hva finnes 
f.eks. oppstrøms et nedbørfelt?) eller nummeridentifikasjonen er ikke 100 % entydig 
for å avgjøre hva som oppfyller søkeregionen 'oppstrøms" 

57. Antall rapporter oppstrøms registerenheten (ant-rapp-opp) 

Feltet teller opp antall rapporter i RAPPORT-biblioteket på samme måte som sjøer er 
telt opp i felt 56. 

58. Statistikkområde-nummer (statistikk-omr) 

Det er laget en kopling mellom den administrative inndelingen i fylker-kommuner- 
bydel/bygdelag-grunnkrets og den hydrologiske inndelingen i nedbørfelt og delom- 
råder m.m. 

På grunn av at den administrative inndelingen av landet ikke alltid følger topografien, 
er grensene for grunnkretser og REGINE-enhetene heller ikke sammenfallende 
over alt. Man har imidlertid funnet fram til en slags "minste felles multiplum" mellom 
grunnkretssystemet og nedbørfelt-inndelingen, kalt "Statistikkområde''. Disse enhe- 
tene er identifisert med et nummer, analogt til vassdragsnummeret. 

Statistikkområdenummeret brukes som koplingsnøkkel til delregisteret STATISTIKK, 
som vil inneholde data fra Landbrukstellinga 1979 og Folke- og boligtellinga 1980 i 
Statistisk Sentralbyrå. Feltet er indexert. Delregisteret STATISTIKK med informasjon 
om nummersystemet vil bli særskilt dokumentert. 

59. Multiuser (multiuser) 

Registeret skal kunne betjenes fra flere terminaler på en gang. Dette feltet er reservert til 
flerbruker-kontroll. 

60. Merke (merke) 

Datafeltet er kun for intern håndtering av fritekstsøketabeller i registeret. 
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3.3 Skjermbilder 

AIie datafeltene i REGINE er ikke like relevante for alle kategorier REGINE-enheter. 
Dette har ført til ulike typer skjermbilder i REGINE, etter hvilken kategori REGINE- 
enhet det er tale om.: 

Det er definert 7 skjermbilder: 

1. Fellesopplysninger 

I dette skjermbildet finnes hjelp-informasjon om skjermbildene i REGINE, 
og i tillegg litt geografisk informasjon om den aktuelle enheten i REGINE. 
Bildet gir også opptellinger fra de øvrige registrene i databasen Vassdrags- 
registeret, og brukeren får dermed umiddelbart beskjed om hvor mye inte- 
ressant informasjon som finnes om enheten. 

2. Geografisk informasjon/utstrekning 

I dette skjermbildet er det samlet geografisk informasjon om registerenhe- 
ten. Dette gjelder utstrekning avgrenset ved UTMkoordinater, kommune- 
nummer, høyde over havet og avstand fra utløp for start- og sluttpunkt. 

3-7 Strukturinformasjon 

Disse skjermbildene inneholder alle informasjon om strukturen nedover i 
hierarkiet. Ikke alle informasjoner er like aktuelle for alle REGINE-enheter. 
Blar man i REGINE post for post, vil skjermbildene 3-7 skifte automatisk et- 
ter som man blar. Skifter man imidlertid til skjermbilde 1 eller 2, opphører 
automatisk skifte av skjermbilde. 

Følgende bilder er definert: 

3. Vassdragsområde/Delområde i kystfelt/riksfelt (kategori 1 og 9) 

Disse kategoriene er av samme struktur, og skjermbildet beskriver et områ- 
de som er avgrenset av en kyststrekning og det tilhørende nedbørfeltet. 

4. Hovednedbørfelt/Sidenedbørfelt/Nedbørfelt i kystfelt (kategori 2) 

AIie disse områdene omfatter et helt nedbørfelt til et vassdrag som er defi- 
nert (skilt ut) i REGINE. 

5. Delområde i nedbørfelt/sentralfelt/randfelt (kategori 3, 5 og 7) 

Dette skjermbildet beskriver en finere inndeling i delområder av enheter på 
høyere nivå. 

6. Sentralfelt/Randfelt (kategori 4 og 6) 

Sentral- og randfelt er enten aggregerte- eller videre inndelte enheter av 
delområder beskrevet i skjermbilde 5. 
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7. Kystfelt/riksfelt (kategori 8) 

Kyst- og riksfelt kan være aggregerte eller videre inndelte enheter av delområder be- 
skrevet i skjermbilde 3. 

3.2.3.4 Prosedyrer 

I REGINE er det definert en avrundingsprosedyre. Prosedyren brukes kun ved pre- 
sentasjon av data i skjermbildene, og endrer ikke på datainnholdet i registeret. 

Følgende datafelt blir avrundet av prosedyren: 

- lengde av elv i feltet (til km m/1 desimal) 
- avstand fra utløp (til km m/1 desimal) 
- høyde over havet (til nærmeste meter) 

REGINE benytter seg også av en prosedyre som henter fram kommunenavnet når 
kommunenummeret er lagt inn. 

Det er laget egne prosedyrer for manøvrering lavere/høyere i hierarkiet og opp- 
strøms aktuell enhet. Disse prosedyrene kan nyttes interaktivt i REGINE, og også 
ved skifte fra REGINE til annet register og tilbake igjen. Framgangsmåten er beskre- 
vet i kapittel 4.2. 
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REGINE - REGISTER OVER NEDBØRFELT FELLESOPPLYSNINGER SkJermbtlde 1 

Løpenr: 2932 Autor 1 ser i ri q s d a to: 24/07-86 

Velkommen til Vassdragsregisterets REGINE. versJon 4. 
REGINE består av ialt 7 s kj e r mb i Ld e r . Disse er: 

I - fellesopplysninger fra Vassdragsregisterets delregistre 
2 - qeoqraf1sk 1nformasJon 

3-7 - nøkkel1nformasJon for de enkelte REGINE-enhetene 

Tast 4 for nøkkel1nformas1on for denne REGINE-enheten 

Vassdraqsnummer: 
Område: 
Vassdrag: 
Elv: 
S1ø/valn: 

006 .BZ Stat1st.1kkområde: 
NORDMARKSVASSDRAGET /KYST GJERSJØEL VA-BYGDØY 
NORDHARKSVASSDRAGET lMARIDALSVATNETI. 
SKARSELVA 

STATISTIKK FRA ANDRE DELREGISTRE 
Poster I INNSJØ: 
Poster 1 RAPPORT: 

ri likt/lavere nivå. 
.. på likt/lavere nivå, 

n p p t r m  n h P t e n  ø v P r t e  pun}.t 

... oppstrøms n h e l e n s  øverste pun•:t 

2932 

REGINE - GEOGRAFISK INFORMASJON/UTSTREKNING 

Vassdraqsnummer: 006 .BZ Nivå: 2A 
Område: NORDHARKSVASSDRAGET/KYST GJERSJØELVA-BYGDØY 
Vassdrag : NORDHARKSVASSDRAGET (MARIDALSVATNETI 
El V; SKARSELVA 
SJøivatn: 

SkJermbtlde 2 

Fra: MARIDALSVATNET 

Kommune 0301 
Kartblad nr: 
UTM-sone nr: 
UTM-nord 
UTM-øst 
Høyde over havet 
Avstand fra havet: 

r , l: VESTRE LIGGERT JERN 

OSLO 
1914-4 

32 
6652500 

599700 
149m 
12 km 

Kommune 
Kartblad nr: 

0301 OSLO 
1915-3 

UTM-sone nr: 32 
UTM-nord 6659425 
UTM-øst 598600 
Høyde over havet : 433 m 
Avstand fra havet: 30 km 

SkJermbtlde l: Fellesopplysninger for Vassdragsregisterets delregistre 
Sk j e r rnb a Ld e 4: Yt.Le r Li o e r ø n ø k k e Lr nf o r-ma e j on om denne REGINE-enheten 

3034 

REGINE - VASSDRAGSOMRADE/DELOMRADE I KYSTFELT/RIKSFELT SkJermbtlde 3 

Vassdraqsnummer: 009 Nivå: 0 

Områdenavn: ÅROSELVA/INDRE OSLOFJORDEN VEST 

Områdets utstrekning 
Fra: NES VED KONGLUNGEN 
Til: NESET S HÅØYA 

Underordnet nedbørfelt? JA 
Vassdragsnummer: 009 .z 
Antal I delområder: J 
Navn: ÅROSVASSDRAGET 

Underordnet kystfelt> JA 
Vassdragsnummer: 009.0 
Antal 1 delområder: J 
Hvis NEI, kode: 

Kategori: ( 1 

9 
vassdragsområde 
delområde 1 kystfelt/riksfelt> 

SkJermbilde 1: Fellesopplysninger fnr Vas<;dragsreg1sterets delrea1stre 
SkJermh1Jde 2: Geografisk informas1on <utstrekning/koord1nater> 
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0 

0 

2932 

REGINE - HOVEDNEDBØRFELTISIOENEDBØRFELTINEDBØRFELT I KYSTFELT SkJermbilde 4 

Vassdraosnummer: 
Va•sdrag: 
Elv: 

Nivå: 2A 
006 BZ Gammelt vassdragsnummer 
NORMARKSVASSORAGET (MARIDALSVATNETI 
SKARSELVA 

u t1 ø p spunk t : MARIDALSVA TNET 
Toppunkt : VESTRE LIGGERT JERN 
Antall delområder: 4 
Areal av nedbørfelt: km2 
Lengde av elv 1 feltet: 17,9 km 

Kriterie for 1nndel1ng: 34 
Il requlert, 2 = h a r g a m m e l t  vassdragsnummer 
3 inneholder elveløp lenger enn 10 km 
4 inneholder siø større enn km2) 

<SP>: 028 

Fe 1 t t.v p e : 2 
I I hovednedbørfelt 
2 sidenedbørfelt 
3 nedbørfelt i kystfelll 

Sk1ermbilde l: Fellesopplysninger for Vassdragsregisterets delregistre 
s•:Jermb1lde 2: Geografisk 1nformasJon <sledfesting/koord1nater> 

2942 

REGINE - DELOMRÅDE I NEDBØRFELT/SENTRALFELT/RANDFELT SkJermbilde 5 

Vassdraqsnummer: 006 .BB 
Vassdraq: NOROMARKSVASSORAGET 
E 1 v : SKARSEL VA (MYRT JERNEL VAi 
S.1ø /valn: 
Evt. s1ønr: Magasinnr: 

Nederste punkt: SKARSELVA 
Øverste punkt : HELGEREN 

Underordnet nedbørfelt7 
Vassdraqsnummer: 
Antall delområder: 
Navn: 

NEI 

Nivå: 2B Kategor 1: 3 
<3 delområde i nedbørfelt 
5 delområde i sentralfell 
7 delområde i randfelll 

Nedbørfelt: 
Strekningens lengde: 4,0 

km2 
km 

Underordnet sentralfelt/randfell' NEI 
Vassdragsnummer: 
Antall delområder: 

Hvis NEI, kode for delområdet: El 

Skjermbilde 1: Fellesopplysninger for Vassdragsregisterets delregistre 
Sk1ermbilde 2: Geografisk informas1nn <stedfesting/koord1naler> 

3 0 3 9  

REGINE - SENTRALFELT/RANOFELT Sk j e r mb i Ld e 6 

Vassdragsnummer: 009 AD 

Vassdraq: 
Elv: 
Sjø/vatn: 
S_Jønr: 

ÅROSVASSDRAGET 
ÅROSVASSORAGET 

Områdets utstrekning 
Fra: ÅROS 
Ti 1 : SKITHEGGA 

Antal 1 delområder: O 
Delområdets kode: E 

Magas1nnr: 

Nivå: 2A 
Ka t e o o r r : 4 
(4 - sentralfelt 
6 - randfelll 

Skjermb1ld2 1: Fellesopplysn1ngr fr Vasd1·agsrg1sterets delreg1st,·e 
Sk1ermbilde 2: Geografisk inforrn4sion Csledfest1nq/oord1nater> 



0 3041 

REGINE - KYSTFELT/RIKSFELT Sk_1ermb1lde 7 

Vassdragsnummer: 009 .0 N1 vå: 1A 
Ka t e o o r r : 8 

Områdenavn: ÅROSVASSDRAGET/INDRE OSLOFJORDEN VEST • 

Områdets utstrekning 
Fra: NES VED KONGLUNGEN 
Tl 1: NESET s HÅØYA 

Antall delområder: 3 

:for REGINE-enheter i KYSTFELT starter vassdr'l.9snummerPt 
med siffer 0.1 eller 2. 
For REGINE-enheter 1 RIKSFELT starter vassdragsnummeret 
med siffer : i . )  

Sk1ermb1lde 1: Fellesopplysninger for Vassdra9sregisterels delregistre 
Sk_1ermbilde 2: Geoqraf1sk informasion <stedfest1ng/koord1naterl 

0 

0 

0 



VEDLEGG 2 

0 
EMNEKLASSIFIKASJONSSYSTEMET I VASSDRAGSREGISTERETS RAPPORT 

KODE HOVEDKLASSE MELLOMKLASSE UNDERKLASSE 

Emneklasser for hovedklasse: A: ANDRE GEOFYSISKE EMNER 

A And.gQofys. emner 

Emneklasser for hovedklasse: B: BIOLOGI 

0 

C 

B BIOLOGI 
BX BIOLOGI Øl<OLOGI 
BY BIOi.Ota SYSTEMATIKI< 
BZ BIOLOGI ANl\l[l 

BA BIOLO<:a FLORA 
BAA BIOLOGI FLOlrn BEGROING 
UAB BIOLOGI FLOlA PLANTEPLANKTON 
BAC: BllOOGl FLORA MAKROVEGETASJON 

1313 BIOI...O<;I I AUNA 
BOA BIOLOGI FAUNA DYlEPL.ANKTON 
UBB BIOLO<;I FAUNA BUl\11\IDYR 
BBC BIOLOGI FAUNA FISK 
IIBD BTLO<;I FAUI\IA INSEl<TER 

BOE B]OLOGI FAUI\IA VIRVEI ... LØSL DYR 
UBF BIOI..OGI FAUI\IA AMFIBIER/KRYPDYR 
BBG BIOi. OGI FAUNA FUGL 
llBH BIOL.Ola F/'.\UNA PATTEDYR 

BC BIOLOGI MIKROBIOLOGI 
HCA BIOLOGI MIKROBIOLOGI COLIFOlME BAKTEl{lEI{ 
BCB BIOLOGI MIKROBIOLOGI ANDRE BAKTERIER 
llCC BIOLOGI Mil<ROBIOLOGI SOPP 
BCD BIOLOGI MIKROBIOLOGI VIRUS 

Emneklasse for hovedklasse: E: FLOMVERN/EROSJONSSIKRING 

E FLOMVERN/ 
EROSJOI\ISSil<RING 

t'!lr.1_g,U_f,BSe for hovedklasse: F: FYSIKK 

F 
FA 
F8 
FC 

FYSIKK 
FYSIKK 
FYSIKK 
FYSIKK 

OPTISKE FORHOLD 
PARTIKULÆR MASSE 
KONDUKTIVITET 

0 
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VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.1 Innledning Side 3.3-1 

3.3.1 Innledning 
3.3.2 Kort om INNSJØ 
3.3.3 Identifikasjon av sjøer og magasiner 
3.3.4 Innholdet i EDB-registeret 

3.3.4.1 De enkelte datafeltene 
3.3.4.2 Skjermbilder 

Vedlegg 

1. Eksempler på skjermbilder 

3.3.1 INNLEDNING 

Vassdragsregisteret skal gi en samlet oversikt over tilgjengelig informasjon om nor- 
ske nedbørfeitog vassdrag. INNSJØ eret delregister (av flere) i Vassdragsregisteret. 
Det inneholder opplysninger om innsjøer som er større enn 1 km2 eller sjøer regulert 
til kraftformål (magasiner). Det vil seinere kunne utvides til å omfatte også sjøer min- 
dre inn 1 km2 og sjøer regulert for andre formål (vannforsyning m.m.). 

Som register betraktet er INNSJØ uferdig. Det vil med tida bli lagt inn atskillig flere 
datafelt med informasjon. Forut for dette må man imidlertid gjennom en fase med av- 
klaring av hvilke opplysninger som skal være offentlig tilgjengelige. 



VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.2 Kort om INNSJØ Side 3.3-2 

3.3.2 KORT OM INNSJØ 

To av kriterienefor at et område skulle deles inn ogfå ett eget nummer i REGINE, om- 
handlet sjøer (se kap 2.2.2). Samtidig som sjøenes delfelt ble tildelt nummer, ble 
opplysninger om sjøens areal og dyp registrert fra Hydrografisk kart der de fantes. 

REGI NE er et områderegister og skal prinsipielt ikke inneholde opplysninger om for- 
hold knyttet til objektene elver eller sjøer. Slike opplysninger knyttes til egne objektre- 
gistre. Under innsamlingen av data til REGINE, ble det likevel registrert enkelte infor- 
masjoner om store sjøer og magasiner. Av disse ble det seinere opprettet et eget oL- 
jektregister for sjøer; INNSJØ 

I kapittel 3.3.4 beskrives informasjonen i de enkelte feltene i INNSJØ Den kan sam- 
menfattes i følgende hovedgrupper: 

- Sjøinformasjon (sjønummer, sjønavn, løpenummer) 

- Sjødata (høyde over havet, areal, dyp, lengde, nedbørfelt) 

- Magasininformasjon (magasinnummer, magasinnavn, løpenummer) 

- Magasindata (lengde, nedbørfelt) 

- Vassdragsinformasjon (navn, eldre vassdragsnumre) 

- Definering av sjøens utstrekning, som strekning fra-til (elvenavn/sjønavn, kom- 
mune, kartblad og koordinater) 

- Definering av magasinets utstrekning, som strekning fra-til (elvenavn/sjønavn, 
kommune, kartblad og koordinater) 

Registeret vil bli utvidet med opplysninger om andre forhold etter hvert. 

0 

0 

0 

0 
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VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.3 Identifikasjon av sjøer og magasiner 

3.3.3 IDENTIFIKASJON AV SJØER OG MAGASINER 

Side 3.3-3 

Sjøer og magasiner er stedfestet med sjønummer/magasinnummer. Disse numre- 
ne henger nøye sammen med vassdragsnummeret i REGINE. Prinsippene for tilde- 
ling av sjønummer/magasinnummer er forklart nedenfor. 

Hovedregelen er at vassdragsnummeret på området som omslutter sjøen/magasi- 
net blir definert som sjønummereUmagasinnummeret. Eksempel på det er Mari- 
dalsvatnet i figur 3.3.1. AIie delfeltene rundt Maridalsvatnet (og bare dem) er karakte- 
risert ved vassdragsnummeret 006.B, og sjønummeret til Maridalsvatnet blir derfor 
006.B. 

Hvis området som omslutter sjøen ikke kan representeres ved ett nummer, er sjø- 
nummeret/magasinnummeret definert som nummeret på den aggregerte REGINE- 
enheten på sjøens venstre bredd ved utløpet. Eksempel på det er Skjersjøen i figur 
3.3.1. Skjersjøens sjønummer er 006.C3. 

Magasin som regulerer ett vann har magasinnummer lik sjønummer. Ett magasin 
som regulerer flere vann, vil ha ett sjønummer på hver neddemmet sjø og ett felles 
magasinnummer for magasinet. Øvre Kalvvatnet i figur 3.3.2 er et eksempel på et 
magasin som demmer ned flere sjøer. Sjøene beholder sine sjønummer (144.E3 og 
144.E5), og magasinet får et eget magasinnummer. 

I INNSJØ vil Øvre Kalvvatnet være representert med en post pr neddemmet sjø. In- 
formasjonen om selve magasinet vil være representert i begge postene (144.E). Et 
magasin som demmer opp en elvestrekning vil ikke ha sjønummer, bare magasi- 
nummer. 

Som nevnt er hovedregelen for tildeling av sjønummer at sjøen skal få vassdrags- 
nummeret til omsluttende nedbørfelt, delområde e.l. Så lenge INNSJØ bare består 
av sjøer som har gitt grunnlag for inndeling av REGINE, vil sjønummeret gi entydig 
identifikasjon av sjøen. I framtida vil vi imidlertid regne med å legge inn atskillig flere 
sjøer i INNSJØ, uten dermed å skille ut nedbørfeltet som en enhet i REGINE. Flere 
sjøer vil dermed kunne få samme sjønummeret. 

For eksklusiv og uforanderlig identifikasjon av objektet sjø er derfor hver sjø gitt et lø- 
penummer. Løpenummeret tildeles fortløpende etter hvert som sjøene legges inn i 
registeret og identifiserer registerposten entydig. Sjønummer/magasinnummer nyt- 
tes til å gi sjøen en entydig hydrologisk stedsidentifikasjon. 



VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.3 Identifikasjon av sjøer og magasiner Side 3.3-4 

SKJERSJØEN 

006.(4 

MARIDALSVATNET 

Figur 3.3.1: Identifisering av sjøer med sjønummer. 
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VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.3 Identifikasjon av sjøer og magasiner Side 3.3-5 

ØVRE 

Figur 3.3.2: Magasinnummer og sjønummer-identifikasjon av magasin som regulerer flere 
sjøer. 



VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.4 Innholdet i EDB-registeret 

3.3.4 INNHOLDET I EDB-REGISTERET 

Side 3.3-6 

Innsjøer representeres med en post pr. innsjø. Magasiner som regulerer vann knyt- 
tes til den/de innsjøen/ene den regulerer. Magasiner av oppdemte elvestrekninger 
representeres ved en egen post. Innsjøer og magasiner har hver sine løpenumre. 

I hver registerpost er det definert 53 datafelt, hvorav noen igjen er inndelt i subfelt. 
Medregnet subfelt blir det i alt 109 felt. (Et su bf elt er et felt som er en fysisk del av et 
annet felt). Hver registerpost er på 545 tegn. 

Følgende datafelt er definert i registeret: 

Felt 
nr. Tema 

Antall Søke- 
posisjoner mulighet 

1. Vassdragsnummer (se REGINE-4) 
2. Områdenavn ( " " ) 
3. Vassdragsnavn ( " " ) 

4. Elvenavn 
5. Sjønavn 
6. Magasinnavn 

( " " ) 

7. Navn på sjøens utløp (se REGINE-4) 
8. " " innløp 

9. Navn på magasinets utløp 
10. Navn på magasinets innløp 

11. Areal av sjøens nedbørfelt (se REGINE-4) 
12. Areal av magasinets nedbørfelt 
13. Lengden av sjøen 
14. Lengden av magasinet 
15. Areal av sjøen 
16. Max dybde i sjøen 
17. Max dybde av magasinet 

18. Referanse til kartblad-sjøens utløp 
19. UTM-sone 
20. Øst/vest - koordinat " 
21. Nord/syd - koordinat " 

22. Referanse til kartblad-magasinets utløp 
23. Øst/vest - koordinat 
24. Nord/syd - koordinat 

25. Sjøens høyde over havet 
26. Avstand fra havet - sjøens utløp 
27. Avstand fra havet - magasinets utløp 
28. Referanse til kartblad - sjøens innløp 
29. UTM-sone 
30. Øst-vest - koordinat 

15 
30 
60 

30 
30 
30 

30 
30 

30 
30 

6 
6 
6 
6 
5 
3 
3 

5 
2 
6 
7 

5 
6 
7 

6 
6 
6 
5 
2 
6 

INDEX 

WORDS 

WORDS 
WORDS 
WORDS 

0 

0 

0 

0 



0 

Felt Antall Søke- 
nr. Tema posisjoner mulighet 

31. Nord/syd - koordinat - sjøens innløp (se REGINE-4) 7 
32. Referanse til kartblad - magasinets innløp 5 
33. Øst/vest - koordinat - 6 
34. Nord/syd - koordinat - 7 
35. Blanke 6 
36. Avstand fra havet - sjøens innløp 6 
37. Avstand fra havet - magasinets innløp 6 

0 38. Koder (egenskaper, datagrunnlag m.v.) 5 
39. Sjønummer 15 INDEX 
40. Magasinnummer 15 INDEX 
41. Kommunenummer - sjøens utløp (se REGINE-4) 4 
42. Kommunenummer - sjøens innløp 4 
43. Kommunenummer - magasinets utløp 4 
44. Kommunenummer - magasinets innløp 4 
45. Kriterie for utvelgelse/inndeling 4 
46. NVE's gamle vassdragsnummer 3 
47. Nivå i hierarkiet 3 
48. Skjermbilde 1 
49. Multiuser 1 
50. Kategori 1 
51. Løpenummer for innsjøer 9 
52. Løpenummer for magasin 9 
53. Merke 1 INDEX 

0 

0 

VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.4 Innholdet i EDB-registeret Side 3.3-7 

Antall tegn pr. registerpost 545 

3.3.4.1 De enkelte datafeltene 

Datafeltnavnene står i parantes for hvert punkt. Eventuelle subfelt er beskrevet under 
omtalen av de enkelte datafeltene. Her beskrives bare de felter som er spesifikke for 
INNSJØ De andre står omtalt i kap. 3.2.3.2 (REGINE - de enkelte datafeltene). 

5. Sjønavn (sjønavn) 

Datafeltet inneholder navn på innsjø. Sjønavnet er tatt fra M711serien. Feltet kan bru- 
kes i fritekstsøking. Det er skilt ut et subfelt på de 20 første posisjonene. 

Dersom sjøen også er magasin, står navnet på magasinet sjøen er en del av, i data- 
feltet for magasinnavn. 

6. Magasinnavn (magasinnavn) 

Datafeltet inneholder navn på magasin. Magasinnavnet er hentet fra NVE-VU 's data- 
base over magasiner i Norge. Feltet kan brukes i fritekst-søking. Det er skilt ut et sub- 
felt på de 20 første posisjonene. 



VASSDRAGSREGISTERET 
KAP. 3.3 INNSJØ 

Dato: 20.11.86 3.3.4 Innholdet i EDB-registeret Side 3.3-8 

9/10. Navn på magasinets utløp/innløp (strekn-fra-mag/strekn-til-mag) 

I tillegg til magasinnavnet inneholder enkelte magasiner navn på magasinets utløp- 
selv og magasinets viktigste innløpselv oppstrøms. Innløp og utløp er fastlagt etter 
naturlige avrenningsmønstre. Navnet er tatt fra M711-serien. Det er skilt ut su bf elt på 
de 23 første posisjonene. 

12. Areal av magasinets nedbørfelt (nedbørf-mag) 

Datafeltet inneholder arealet av nedbørfeltet til magasinet, dvs. arealet ovenfor m1- 
gasinets utløp. Nærmere informasjon er gitt i kap 3.2.3.2, datafelt nr 8. 

14. Lengden av magasinet (elvelg-mag) 

Datafeltet inneholder lengden av magasinets midtlinje fra innløp til utløp. Nærmere 
informasjon er gitt i kap 3.2.3.2, datafelt nr 9. 

15. Areal for innsjøer (sjøareal) 

Arealet er gitt i km2 med to desimaler. Dataene er hentet fra NVE's Hydrografiske 
kart. Det er skilt ut to subfelter (km2/hektar). 

16. Max dybde i innsjøer (sjødyp) 

Største registrerte dybde er gitt i meter. Dataene er hentet fra NVE's hydrografiske 
kart. 

17. Max dybde av magasinet (sjødyp-mag) 

Største registrerte dybde er gitt i meter. Dataene er hentet fra NVE's hydrografiske 
kart. 

22/24 og 32/34. Referanse til kartblad og koordinater for magasinets utløp og inn- 
løpspunkt (kart-M711-mag, koordinat-ø-mag, koordinat-n-mag, kart-topp- 

mag, koordinat-ø-utm og koordinat-n-utm) 

Kartbladnummeret til M711-serien og koordinater i UTM-systemet er benyttet. Nær- 
mere informasjon er gitt i kap. 3.2.3.2, datafelt 12-22. 

27/37. Avstand fra havet - magasinets utløp/innløp (avstand-mag, 

avstand-t-mag) 

Avstand fra utløp i havet er gitt i meter. Dataene er hentet fra NVE's vassdragsnivelle- 
ment eller M711-kart. 

39. Sjønummer (sjønr) 

Reglene for tildeling av sjønummer er beskrevet tidligere, i kap. 3.3.3. Datafeltet er de- 
finert som indexfelt. Feltet er delt i 3 subfelt (områdenummer, desimalpunktum, de- 
lområdenummer). 

40. Magasinnummer (magasinnr) 

Reglene for tildeling av magasinnummer er beskrevet i kap. 3.3.3. Datafeltet er defi- 
nert som indexfelt. Feltet er delt i 3 subfelt (områdenummer, desimalpunktum, de- 
lområdenummer). 

0 

0 

0 

0 
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43/44. Kommunenummer (kommunenr-mag/kommunenr-t-mag) 

Datafeltet inneholder kommunenummeret for magasinets utløps- og viktigste inn- 
løpspunkt, fastsatt etter naturlig avrenningsmønster. Kommunenavnet hentes fra 
oppslagsregisteret KOMMUNE-REG ved hjelp av prosedyrer. 

51. Løpenummer for innsjøer (løpenr-sjø-hel) 

Hver sjø i INNSJØ blir tildelt et fortløpende løpenummer etterhvert som de blir lagt 
inn i registeret. 

52. Løpenummer for magasiner (løpenr-mag-hel) 

Hvert magasin i INNSJØ blir tildelt et fortløpende løpenr. etterhvert som de blir lagt 
inn i registeret. 

3.3.4.2 Skjermbilder 

Det er definert 3 skjermbilder. 

1. Register over innsjøer og magasiner 

Dette skjermbildet er delt vertikalt mellom opplysninger om innsjøer og magasi- 
ner. Dersom innsjøen er magasin, vil opplysningene om vannet som innsjø (før re- 
gulering) stå på venstre side, og som magasin på høyre. Inntil videre vil informa- 
sjonen oftest være identisk for innsjøer og magasiner. For magasiner som regule- 
rer flere vann, skal datafeltene inneholde andre verdier enn de tilsvarende 
innsjøfeltene. Slike magasiner er representert med en post pr neddemmet sjø. 
Magasinopplysningene til høyre i bildet er identiske for alle postene. 

2. Geografisk informasjon fra innsjø 

I dette skjermbildet finnes det geografisk informasjon om sjøen i naturtilstanden. 
Dette gjelder utstrekning definert ved navn, kommune, UTM-koor- di nater, høyde 
over havet og avstand fra utløp for start- og sluttpunkt. 

3. Geografisk informasjon for magasin 

I dette skjermbildet er det geografisk informasjon om magasinet. Dette gjelder ut- 
strekning definert ved navn, kommune, UTM koordinater, høyde over havet og av- 
stand fra utløp for start- og sluttpunkt. 

Vedlegg 1 viser eksempler på de ulike skjermbildene. 

INNSJØ benytter de samme prosedyrer i skjermbildene som REGINE. 
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INNSJØ - REGISTER OVER INNSJØER OG MAGASINER Skjermbilde 

S.1ølvatn: FLÅVATNET 
S.Jønr: 016 .BB * 
Løpenr: I- 7 * 

* 
Høyde o v e r  havet: 72,11 m * 
S1øareal: 19,00 km2 * 
Lengde <utløp-innløp>: 19 km * 
Nedbørfelt ti 1 utløp: 3150,00 km2 * 
Største målte dyp: 152 m * 

* 
Vassdrag: 
Elv: 
Kode: MF 
Gammelt 

SKIENSVASSDRAGET INOROSJB) 
EIDSELVA 
-------------------------> 

vassdragsnummer <SP>: 078 

Magasin: BANDAK-KVITESEIDVATNET-FLÅVATNET 
Maqasinnr: 016 .BB 
Løpenr: M- 5 

Lengde <utløp-innløp): 
Nedbørfelt til utløp: 
Største målte dyp: 

C I S /  IL 
MS/ML 
MF 
SF 

60 
3150,00 

km 
km2 
m 

lnns.1ø. stor/liten 
Magasin, stort/lite 
Nederste sjø i fellesmagasin 
Øvrige s1øer i fellesmaga inl 

SkJermbilde 2: Geogragisk informas.1on (utstrekning/koordinater) - INNSJØ 
Sk.1ermbilde 3: Geografisk informas1on <utstrekning/koordinater) - MAGASIN 

7 

INNSJØ - GEOGRAFISK INFORMASJON FOR INNSJØ SkJermbilde 2 

SJø/vatn: 
S.7ønr: 
Løpenr: 

FLÅVATNET 
016 .BB 
I- 7 

Utstrekning: 
Fra: EIDSELVA 

Kommune: 0819 NOME 
Avstand fra utløp: 
Kartblad: 1613-1 
UTM-sone nr: 32 
UTM-nord: 6575201 
UTM-øst: 498125 

Til: KVITESEIDVA TNET 
Kommune: 0829 KVITESEID 

56 km Avstand fra utløp: 75 km 
Kartblad: 1613-4 
UTM- sone nr: 32 
UTM-nord: 6576001 
UTM-øst: 480750 

Skj e r mb i Ide I: Register over inns J<i<er og magasiner 
Sk1ermb1lde 3: Geografisk informasJon <ulstrekn1ng/koord1naterl - MAGASIN 

7 

INNSJØ - GEOGRAFISK INFORMASJON FOR MAGASIN 

Ma gas in: BANDAK-KVITESEIDVATN-FLÅVATN 
Magasinnr: 016 .BB 
Løpenr: H- 5 

Utstrekninq: 
Fra: EIDSELVÅ 

Kommune: 0819 NOME 
Avstand fra utløp: 56 km 
Kartblad: 1613-1 
UTM-sone nr: 32 
UTM-nord: 6575201 
UTM-øst: 498125 

SkJermbilde 3 

Til: TOKKE 
Kommune: 0833 TOKKE 
Avstand fra utløp: 116 
Kartblad: 1513-4 
UTM-sone nr: 32 
UTM-nord: 6589351 
UTM-ø st: 444100 

km 

Sk1ermbilde 1: Register over inns10er og magasiner 
Sk1ermbilde 2: Geografisk informas.1on lulstrekn,ng/koordinater> - INNSJØ 
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3.4.1 Innledning 
3.4.2 Kort om RAPPORT 
3.4.3 RAPPORT som database 
3.4.4 Innholdet i RAPPORT 

3.4.4.1 De enkelte datafeltene 
3.4.4.2 Skjermbilder 
3.4.4.3 Prosedyrer 

3.4.5 EXTRAKT og SKRIV-EXTRAKT 

3.4.1 INNLEDNING 

Målsettingen for RAPPORT er at det skal gi en samlet oversikt over tilgjengelige, 
vannfaglige rapporter utgitt i Norge. Registeret skal bli en sentral for vannfaglige in- 
stitusjoner, der man kan legge inn referanser om egne rapporter, og hente ut referan- 
ser både om egne og andres rapporter. 

Virkeliggjøring av denne ambisiøse målsettingen støter selvsagt på hindringer av 
forskjellig art: Det vannfaglige Norge er ikke samlet til ett rike, men er splittet opp i en 
rekke institusjoner med varierende og otte kolliderende interesser. Å forsøke å sa- 
mordne forskjelige former for informasjonsinnsamling og- systematisering vil derfor 
vekke motstand, fordi opplegg for den slags varierer fra etat til etat. Otte er det også 
dårlig forståelse for nødvendigheten og nytten av å ha forskjellige typer informasjon 
samlet ett sted. I tillegg støter arbeidet på vansker av organisatorisk og finansiell ka- 
rakter: Hvordan skaffe arbeidskraft og midler? 

Det er likevel en voksende erkjennelse for verdien av systematisering og greie opp- 
legg i egne arkiver i de forskjellige institusjonene, og det gjøres en stor innsats for å 
hente fram og systematisere informasjon også fra eldre publikasjoner. De forskjellige 
biblioteksystemene som tas i bruk er også for en stor del sydd over samme lest. Med 
en viss tilleggsinnsats bør det derfor være mulig å gjøre arbeidet på en slik måte at 
også andre kan dra nytte av det. 
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3.4.2 KORT OM RAPPORT 

Opplegget for RAPPORT er lagt så nær opp til andre biblioteks- og referansesyste- 
mer som mulig. Mye av datainnholdet er hentet fra NTN F's FoU-indeks. I motsetning 
til POLYDOC-systemet, har imidlertid datafeltene i RAPPORT en fast lengde. 

RAPPORT inneholder vanlige dokumentopplysninger med emneord. Det er videre 
tatt i bruk et enkelt emneklassifikasjonssystem for å lette søk på tema. I tillegg har 
RAPPORT også informasjon om områdetype eller medium og geografisk stedfe- 
sting, der særlig vassdragsnummeret er sentralt. Vassdragsnummeret brukes som 
koplingstelt mot REGINE og dermed mot Vassdragsregisterets øvrige delregistre. 

Opplegget for RAPPORT ble sendt på høring juni 1985, og ble modifisert noe etter 
responsen på denne. Dette modifiserte opplegget ble i 1986 praktisk testet i 5 institu- 
sjoner (NIVA, NHL, NGU og Fylkesmannen i Oppland og Telemark). De foreløpige 
erfaringene fra dette er nyttet til ytterligere justeringer, og opplegget betraktes nå 
scrn mer endelig. Endringer vil kunne komme vesentlig i kodefelt med tilknytning til 
oppslagsregistre. 

RAPPORT-4----• SKRIV - 
RAPPORT 

l 
I EXTRAKT I 

t ' 

TYPE - 
REG 

EMNE - 
KATALOG 

KOMMUNE- 
REG 

SKRIV- 
EXTRAKT 

----- LINK - forbindelser 

Forbindelse med prosedyrer 

0 

0 

0 

0 
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3.4.3 RAPPORT SOM DATABASE 

RAPPORT er ett av flere delregistre i databasen Vassdragsregisteret. REGINE (RE- 
Gister over NEdbørfelt) utgjør "kjernen" RAPPORT er imidlertid en database i seg 
selv. Systemløsningen kan skisseres slik: 

De 3 delregistrene EXTRAKT, KOMMUNE-REG og EMNE KATALOG inneholder alle 
kodefelt fra RAPPORT og tilhørende navn. De er svært enkle oppslagsregistre, og 
er utviklet for å spare plass og dessuten forenkle punching i RAPPORT. Prinsippet 
er at når man i RAPPORT puncher inn en kode, f.eks. kommunenr, så vil oppslaqsrr 
gisteret KOMMUNE-REG hente fram kommunenavnet i klartekst. 

Oppslagsregistrene er nærmere beskrevet i kap. 3.5. 

Delregisteret EXTRAKT gir ekstrakt og eventuelle merknadertil innlastede rapporter 
der slikt finnes. Det er knyttet til RAPPORT ved kopling med løpenummer, som tilde- 
les ved innlasting av rapporter. 

EXTRAKT er nærmere beskrevet i kap 3.4.5. 

Figuren viser at RAPPORT er delt i 2 deler, RAPPORT-4 og SKRIV-RAPPORT. Tilsva- 
rende er det 2 registre for ekstrakter: EXTRA KT og SKRIV-EXTRAKT. Registrene er 
eksakt like. 

Brukeren kan bare laste inn data i SKRIV-RAPPORT og SKRIV-EXTRAKT. Disse må 
så korrekturleses og sjekkes grundig av den som er ansvarlig for datainnleggingen, 
og deretter godkjennes i NVE. Etter godkjenning blir data kopiert over i henholdsvis 
RAPPORT-4 og EXTRAKT og datainnholdet i SKRIV-registrene slettet. Fra nå av fin- 
nes bare lese-adgang til data; de kan ikke endres. Figuren på neste siden illustrerer 
prosessen: 
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AKTIVITETER 
I 

SKRIV-RAPPORT 

AKTIVITETER 
I 

RAPPORT 

REGISTRERING, 
PUNCHING 

Ir 

UT LISTING, 
KORREKTUR 

I 

RETTING, 
NY KORREKTUR 

I 

GODKJENNING, 
S:JEKK AV 
IDENTIFIKASJONER 

' 

KOPIERING TIL 
RAPPORT - L. 

Ir 

UTSENDING TIL 
ABBONENTER 

UTFØRES 
DESENTRALT 

UTFØRES 
I NVE 

0 

0 

0 

0 
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3.4.4 INNHOLDET I EDB-REGISTERET 

Dette kapitlet dokumenterer RAPPORT versjon 4. Senere versjoner av RAPPORT vil 
bli dokumentert med mindre "korreksjonsark" for små endringer, evt. omskrivning 
av hele kapitlet. 

Hver registerpost i EDB-registeret gir referansene for an rapport. I hver registerpost 
er det definert 79 datafelt, hvor noen igjen er inndelt i subfelt og superfelt (fysisk del 
av et annet felt). I alt blir det 142 datafelt. Hver registerpost er på 1009 tegn. 

Ikke alle rapporter har ekstrakt eller sammendrag som egner seg for innlegging i 
EDB-register. Av denne grunn er delregisteret EXTRAKT skilt ut, da dette sparer mye 
plass i selve RAPPORT; plass som ofte ikke blir brukt. 

For oppslagsregistrene gjelder følgende data: 

TYPE-REG KOMMUNE-REG EMNEKATALOG 

Antall felt 
Antall tegn pr post 
Antall poster 

4 
29 
41 

8 
87 

475 

6 
78 
96 

Oppslagsregistrene er nærmere beskrevet i kap. 3.5. 

EXTRAKT og SKRIV-EXTRAKT inneholder 5 felt med tilsammen 848 tegn pr post. 
EXTRAKT er nøyere gjennomgått i kap. 3.4.5. 

Datafeltene i RAPPORT-4 og SKRIV-RAPPORT kan samles i følgende hoved- 
grupper: 

1. Dokumentopplysninger: 

2. Undersøkelsesperiode: 

3. Medium/områdebeskrivelse: 

4. Stedfesting: 

5. Emnebeskrivelse: 

Bibliografisk informasjon som utgiverda- 
ta, dokumentnummer m.m. Sidehenvis- 
ning o.l. 

Tidsperiode fra-til for undersøkelser rap- 
porten henviser til. 

Hva ble gjort til gjenstand for undersø- 
kelsen. 

Metodikk for stedfesting, hvilket område 
rapporten omhandler. 

Emneklassifikasjonssystem og frie 
emneord. 

Datafeltene i RAPPORT er listet opp på neste side. Datafeltene er nevnt i den rekke- 
følgen de er definert (subfelt er ikke tatt med). 
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0 

Felt Antall Søke- 
nr. Tema posisjoner mulighet 

1. Løpenr. 6 INDEX 
2. Dokumentnr. 6 WORDS 
3. Tittel 2 X 60 WORDS 
4. Forfatter( e) 60 WORDS 
5. Utgiver 60 INDEX 
6. Antall sider 3 
7. Utgivelsesår 4 INDEX 

0 8. ISBN-nummer 15 
9. Serie-navn 24 WORDS 
10. Delserie-navn 24 
11. Serie-nr. 10 
12. Rapport-nummer 11 
13. Prosjekt-nummer 11 
14. Tidsskrift-navn 24 WORDS 
15. Tidsskrift-nummer 4 
16. Tidsskrift-år 4 
17. Sidenummer fra 3 
18. Sidenummer til 3 
19. Finnes ekstrakt 3 
20. Finnes merknad 3 
21. ISSN-nummer 10 
22. Undersøkelsesperiode fra 8 WORDS 
23. Undersøkelsesperiode til 8 WORDS 
24. Dokumentkode 3 WORDS 
25. Annen dokumenttype 24 WORDS 
26. Erstatter tidligere referanse 3 n 27. Initialer til registrator 3 
28. Etat som registrerte referansen 4 
29-30. Dato for registrering 6 
31-33. Områdebeskrivelse/medium kode 3 x 3  WORDS 
34-35. Stedfestingskode 2 x 3  WORDS 
36. Annen stedfestingstype 24 WORDS 
37. Områdenavn 60 WORDS 
38-43. Kommunenummer 6 x 4  WORDS 
44-41. Vassdragsnummer 8 X 15 INDEX, KEY 
42-55. Kartblad 4 x 5  WORDS 
56. UTM-koordinater sentralpunkt 16 
57. Senterpunkt-radius (km med an desimal} 4 
58-67. Emnekode 10 X 4 WORDS 
68-76. Frie emneord 9 x 2 4  KEY 
77. Merke 1 INDEX 
78. Multiuser 1 
79. Blanke 1 

ANTALL TEGN PR REGISTERPOST 1009 0 
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3.4.4.1 De enkelte datafeltene 

Omtalen referer seg til registeret SKRIV-RAPPRT, som brukeren selv kan legge data 
inn i. Det som sies her gjelder imidlertid også for RAPPORT-4. Omtalen av mindre 
viktige felt er satt med liten skrift og innrykket marg. 

Datafeltnavn står i parentes for hvert enkelt punkt. Eventuelle subfelt er beskrevet un- 
der omtalen av de enkelte datafeltene. 

1. Løpenummer (løpenr) 

Løpenr tildeles fortløpende etter hvert som referanser legges inn i SKRIV-RAPPORT. 
Feltet er definert som indexfelt pga. kopling med SKRIV-EXTRAKT. Feltet er også 
høyre-justert, blanke posisjoner til venstre fylles automatisk ut med sifferet 0. 

Før kopiering til RAPPORT-4 og EXTRAKT blir løpenumrene endret, slik at de er uni- 
ke også etter kopieringen. Dette skjer i NVE. 

2. Dokumentnummer (dokumentnr) 

Mange institusjoner har egne EDB-rapportarkiv. Deres egen nummerering av refe- 
ranser legges inn i dokumentnummeret ved overføring til SKRIV-RAPPORT. Feltet er 
definert som fritekst-felt og gir raskt svar ved søking. 

3. Tittel (tittel) 

gir rapportens tittel, hentet fra forsida eller fra andre referanseeller biblioteksystemer. 
Det er skilt ut et subfelt på de 30 første posisjonene. Dette feltet kan brukes i fritekst- 
søking. 

Dersom 120 posisjoner blir for kort for hele tittelen, kan merknadsfeltet i SKRIV- 
EXTRAKT nyttes for fortsettelsen. Dette markeres ved at tittelfeltet avsluttes med en 

* 

4. Forfatter(e) (forfatter) 

Feltet er stort nok (60 pos) til å gi plass til flere forfattere i samme feltet. Det er skilt ut 
et subfelt på de 20 første posisjonene. Feltet kan brukes i fritekst-søking. 

Dersom 60 posisjoner blir for kort til å dekke alle forfattere, kan merknadsfeltet i 
SKRIV-EXTRAKT nyttes for fortsettelsen. Dette markeres ved at forfatter-feltet avslut- 
tes med e n * .  

5. Utgiver (utgiver). 

Datafeltet inneholder navnet på rapportens utgiver, enten forlag eller institusjon. Fel- 
tet er stort nok til å gi utgiverinstitusjonens fulle navn, men kortnavn kan like gjerne 
nyttes, bare det er entydig og brukes konsekvent. Feltet er indexert. 

6. Antall sider (antall-sider). 

Rapportens sidetall oppgis her. 
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7. Utgivelsesår (utgiv-år). 

Side 3.4-8 

Her oppgis årstallet for når rapporten ble publisert (må ikke forveksles med undersøkelsesperiode). 

Feltet er indexert. 

8. ISBN-nummer (ISBN) 

AIie publiserte rapporter skal ha et ISBN-nummer (eks 82-3456-71-9). Norske ISBN-numre begynner 

alltid med 82-. Det er derfor skilt ut et subfelt på 3 posisjoner, der dette er standard verdi. 

9. Serie-navn (serie-navn). 

Dersom rapporten tilhører en bestemt serie, oppgis serie-navnet her (eks: Samlet Plan for vassdrag). 

Feltet kan brukes i fritekstsøking. 

10. Delserie-navn (delserie-navn) 

Dersom rapporten tilhører en bestemt delserie, oppgis navnet på denne her (eks. Vass- 
dragsrapporter). 

11. Serie-nummer (serie-nr) 

Dersom rapportserien også har egne serienummer, oppgis dette her. 

12. Rapport-nummer (rapp-nr). 

Utgiverinstitusjonene vil kunne gi sine rapporter nummer for intern håndtering, uavhen- 
gig av dokumentnummertildeling. Dette oppgis i så fall her. 

13. Prosjekt-nummer (prosj-nr). 

For prosjekt-rapporter som har fått egne prosjekt-numre oppgis dette her. 

14. Tidsskrift-navn (tidsskrift-navn) 

RAPPORT vil kunne inneholde også tidsskrift-artikler. Tidsskrift-navnet oppgis i dette fel- 
tet. Feltet kan brukes i fritekst-søking. 

15. Tidsskrift-nummer (tidsskrift-nr) 

Nummeret på tidsskriftet i det aktuelle året. 

16. Tidsskrift-år (tidsskrift-år) 

Årstallet for når det aktuelle tidsskriftet er utgitt. 

17-18. Sidenummer fra-til (fra-side, til-side). 

Her oppgis fra hvilke sider tidsskrift-artikkelen er hentet fra. 

19. Finnes ekstrakt (ekstrakt). 

Feltet har 2 mulige verdier: · A "  og "NEI''. alt etter om den registrerte rapport- 
referansen også har ekstrakt lagt inn i delregisteret SKRIV-EXTRAKT. "NEI" er 
standard-verdi. 

20. Finnes merknad (merknad). 

Svaret er · A "  om merknadsfeltet SKRIV-EXTRAKT er fylt ut med fortsettelse av tittel, 
forfatter, områdenavn eller annet. Standard verdi er "NEI''. 

0 

0 

0 

0 
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21. ISSN-nummer (ISSN). 

Tidsskrifter er ofte forsynt med ISSN-nummer (men ikke alltid). Feltet er delt i 3 sub- 
f elt, med 2. subfelt som standardverdi bindestrek i 5. posisjon. 

22-23. Undersøkelsesperiode fra-til (periode-fra, periode-til). 

Her oppgis den undersøkelsesperioden som rapporten refererer seg til, som 
dato/år. Feltene er delt i 3 subfelt (dag-måned-år). Subfeltene "periode-fra-år" og 
"periode-til-år" kan brukes i fritekstsøking. 

24. Dokumentkode (dokumentkode-1) 

Her oppgis en tre-sitret kode for dokumenttype (eks: Bok, Avhandling/Hovedopp- 
gave etc). Feltet kan brukes i fritekst-søking. Når dette feltet er utfylt vil den aktuelle 
dokumenttypen kalles fram til skjermbildet fra delregisteret type-reg. 

25. Annen dokumenttype (annet-dok-type) 

Her oppgis den fulle betegnelse på dokumenttyper som måtte falle utenfor de som er de- 
finert i delregisteret type-reg. Feltet kan brukes i fritekst-søking. 

26. Erstatter tidligere referanse (erstatter) 

Dersom nye vurderinger fører til at en rapport må skrives helt om eller makuleres, kan det 
oppgis i dette feltet at en nye referanse erstatter en eksisterende. "NEI" er standard-verdi. 

27. Initialer til registrator (intialer-reg). 

Man skal kunne etterspore den som har lagt inn en referanse i RAPPORT. Initialene gis 
for den person som registrerer referansen, ved å hente den ut av et annet biblioteksystem 
eller registrere på skjema. Det skal ikke oppgis inti aler til den som puncher utfylte skjema. 

28. Etat som registrerte referansen (etat-reg). 

Dette er også en del av ettersporingen til referansen. Etaten vil ofte også være utgiver. Her 
brukes imidlertid bare kortnavn. 

29-30. Dato for registrering (reg-dato) 

Her er lagt inn dato for når rapporten ble registrert i et referansesystem/biblioteksystem 
(ikke nødvendigvis punchedato). Det er skilt ut 3 subfelt (dag-måned-år). Feltet oppdate- 
res automatisk med aktuell dato i SKRIVRAPPORT. 

I tillegg er det skilt ut et eget felt på to posisjoner for århundre. Feltet har standard verdi 
19 og er låst for registrering. 

31-33. Om rådebeskrivelse/medium (mediumnr-1,-2,-3) 

Her oppgis en tre-sitret kode for mediet undersøkelsen refererer seg til (f.eks nedbør, 
sediment i vann). Tittelfeltet gir ofte anvisning på hva som er mediet. Kodelista for 
dette finnes i vedlegget. Feltet kan brukes i fritekst-søking. 

Vassdragsregisteret er fokusert på forskjellige former for vann. Dersom Vassdrags- 
registeret skulle inngå som en del av et miljødatasystem, vil lista over medier kunne 
utvides. Feltet kan brukes i fritekst-søking. Det er også dannet et superfelt i fritekst 
som dekker alle 3 kodene. 

Når medium kode er oppgitt, kan medium-typen kalles fram i skjermbildet fra delre- 
gisteret TYPE-REG ved hjelp av prosedyrer. 
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34-35. Stedfestingskode (sted-kode-1,-2). 

Her oppgis en tre-sitret kodeverdi for hvordan rapportens undersøkelsesområde er 
stedfestet (eks kommune, vassdrag/nedbørfelt). Fullstendig kodeliste er gitt i ved- 
legg. Feltet kan brukes i fritekst-søking. Når stedfestingskoden er utfylt, kan 
stedtestings-typen kalles fram til skjermbildet fra delregisteret TYPE-REG ved hjelp 
av prosedyrer. 

36. Annen stedfestingstype (annet-sted-type). 

Dersom det er brukt annen stedfestingsnøkkel enn de som er definert i type-reg, 
oppgis det fulle navnet på denne i dette feltet. Feltet kan brukes i fritekst-søking. 

37. Områdenavn (område-navn). 

Her oppgis navnet på undersøkelsesområdet. Navnet er uformelt og kan bestå av 
flere ord, f.eks Setesdal vesthei. Det vil ofte kunne hentes fra tittelfeltet. Feltet kan bru- 
kes i fritekst-søking. 

Dersom områdenavnet (-navnene) er lenger enn det er angitt plass for i feltet, kan fle- 
re områdenavn fylles ut i merknadsfeltet i SKRIV-EXTRAKT. Feltet for områdenavnet 
avsluttes i så fall med *. 

38-43. Kommunenummer (kommue-nr-1,-2,-3,-4,-5,-6) 

Det er gitt mulighet for å stedfeste referanser med 6 kommunenumre. Kommune- 
nummeret kan brukes i fritekst-søking. Det er også dannet et superfelt i fritekst bestå- 
ende av alle 6 kommunenumrene. Ved inntasting av kommunenr hentes både 
kommune-navnet og fylkesnavnetfram til skjermbildetfra delregisteret KOMMUNE- 
REG ved hjelp av prosedyrer. 

44-51. Vassdragsnummer (vassdragsnr, vassdragsnr-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8) 

Det er gitt adgang til å stedfeste rapport-referanser med inntil 8 vassdragsnummer. 
De 4 første feltene er indexerte, de 4 siste er KEY-felt og kan brukes i fritekst-søking. 
Bare det første vassdragsnummeret er koplet til REGINE. 

Det er skilt ut 3 subfelt for vassdragsnummer. 2 subfelt har standard verdi punktum. 
Det er videre dannet et superfelt i fritekst bestående av alle 8 vassdragsnumrene. 

52-55. Kartblad (kart-M711, kart-2,-3,-4) 

For referanser som tidligere er gitt med kartblad-nr, er det gitt plass til å overføre 4 av 
disse til RAPPORT. Kartbladene relaterer seg til M711-serien fra Statens Kartverk. Det 
er skilt ut 2 subfelt pr kartblad for bladinndelingen. Feltene kan brukes i fritekst- 
søking. 

56. UTM-koordinater (utm) 

UTM står for Universal Transverse Mercator, og oppgir avstand i meter fra bestemte punk- 
ter langs ekvator. Det kan oppgis an koordinatorverdi for senterpunktet. Feltet er delt i 3 
subfelt: 

UTM-sone (sonebelte) er på 2 siffer og oppgir hvilken sone undersøkelsesområdet refe- 
rer seg til. 
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Nord/syd-koordinat (koordinat-n) er på 7 siffer, og oppgir senterpunktets avstand fra 
ekvator, regnet i meter. 

ØsUvest-koordinat (koordinat-ø) er på 6 siffer, og oppgir senterpunktets avstand fra so- 
nens nord-syd-akse, regnet i meter. 

Både nord/syd-koordinat og øsUvest-koordinat er ytterligere oppdelt i subfelt med mulig- 
het for angivelse av ulik presisjonsgrad (km, 100 m, 10 m) 

57. Senterpunkt-radius (UTM-radius) 

Her oppgis undersøkelsesområdets radius i km med en desimal fra senterpunkt- 
koordinaten. 

58-67. Emnekode (emnekode-1,-2 ..... -10) 

Det er utviklet et 4-sifret emneklassifikasjonssysem for RAPPORT. Systemet har 
sterkt vannfaglig slagside, men kan utvides i retning av generelle miljødata dersom 
referansesystem for miljødata utvikles. Inntil 10 emnekoder kan oppgis pr rapport- 
referanse. 

Emneklassifikasjonssystemet er hierarkisk, og kan brukes i fritekstsøking. Det er 
dannet et superfelt i fritekst av alle 10 emnekodene. 

Når emnekodene er utfylt, kan det tilsvarende emnenavnet hentes fram til skjermbil- 
det fra delregisteret EMNEKATALOG ved hjelp av prosedyrer. Både emneklasse- 
navn, hovedklasse og mellomklasse-navn hentes fram, dersom det siste finnes. 

68-76. Frie emneord (emneord1, emneord2 .... emneord9). 

Frie emneord supplerer emneklassifikasjonssystemet, medieklassifikasjon, stedfe- 
stingsnøkler o.l. Det er gitt adgang til 9 emneord. Feltet kan brukes i fritekst-søking. 

77. Merke (merke) 

Datafeltet er kun for intern håndtering av fritekstsøketabeller i registeret. 

78. Multiuser (multi) 

Feltet markerer at RAPPORT-4 og SKRIV-RAPPORT er flerbruker-registre. 

79. Blanke posisjoner (blanke). 

Feltet er reservert for mulige utvidelser av registeret. Det er på 2 posisjoner, men vil kunne 
utvides etter behov. 
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3.4.4.2 Skjermbilder 

Eksempler på skjermbilder finnes i vedlegg 1. For lesing består RAPPORT-4 av 4 
skjerm bilder: 

Skjermbilde 1 gir nødvendig dokumentinformasjon, hentet fra andre biblioteksyste- 
mer eller fra rapportens "omslagsdata''. En prosedyre henter fram i informasjon av 
type dokument ut fra innlagt kode. 

Skjermbilde 2 inneholder samme informasjon som skjermbilde 1, men gjelder bare 
for tidsskriftartikler. 

Skjermbilde 3 gir annen kring-informasjon, som medium for undersøkelsen, stedfe- 
stingsnøkkel og geografisk informasjon. I alt 11 prosedyrer henter fram type medi- 
um, type stedfesting og kommune- og fylkesnavn ut fra koder. 

Skjermbilde 4 gir plass for emneklassifikasjonssystemet, frie emneord og undersø- 
kelsesperiode. I alt 10 prosedyrer henter fram emneklassifikasjonssystemet ut fra 
innlagte koder. 

For SKRIV-RAPPORT er det i tillegg utviklet 2 skjermbilder som skal nyttes ved punc- 
hing. Denne løsningen er valgt for å kunne utføre registrering av data raskere. Prose- 
dyrene som er beskrevet over er droppet, og dette øker registreringshastigheten be- 
tydelig. 

3.4.4.3 Prosedyrer 

Det er utviklet 22 prosedyrer for forbindelsene mellom RAPPORT og delregistrene, 
TYPE-REG, KOMMUNE-REG og EMNEKATALOG. 

AIie prosedyrene henter informasjon fra oppslagsregistrene og over til RAPPORT. 
Det er 6 hent-prosedyrerfra TYPE-REG, 6 fra KOMMUNE-REG og 10 fra EMNEKA- 
TALOG. 
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3.4.5 EXTRAKT og SKRIV-EXTRAKT 

Registrene er identiske. SKRIV-EXTRAKT er et "kladderegister" for informasjon som 
legges inn i EXTRAKT etter kontroll og godkjenning. Registrene er uløselig knyttet 
til RAPPORT og SKRIV-RAPPORT som avlastning for plasskrevende informasjon, 
informasjon som likevel ikke alltid finnes. 

Det er 5 datafelt i EXTRAKT. Disse er: 

Felt 
nr. Tema 

Antall Søke- 
posisjoner mulighet 

1 Løpenummer 
2 Ekstrakt 
3 Merknader 
4 Multiuser 
5 Blanke 

6 
10 X 70 
2 X 70 

1 
1 

INDEX 

Antall tegn pr registerpost 848 

Nedenfor er de enkelte datafeltene beskrevet nærmere. Datafeltnavnet står i paren- 
tes for hvert punkt. 

1. Løpenummer (løpenr) 

I RAPPORT vil hver post få tildelt et fortløpende løpenummer etter hvert som referan- 
sene legges inn. For rapporter med ekstrakt eller abstract som egner seg formaski- 
nell lagring, vil dette legges inn i EXTRAKT. Løpenummeret i EXTRAKT brukes som 
koplingstelt mot RAPPORT. I selve EXTRAKT vil derfor ikke løpenummeret bli tildelt 
fortløpende, ettersom rapportreferanser uten abstract ikke vil ha noen "motpost" i 
EXTRAKT. 

2. Ekstrakt (ekstrakt) 

Her skrives selve abstractet inn. 

3. Merknader (merknad) 

Feltet har 3 bruksområder: 

- Som tilleggsinformasjon til RAPPORT som det måtte være behov for, f.eks. opp- 
dragsgiver, gradering, oppbevaring m.m. 

- Som merknader til enkelte forhold ved referansen (datakvalitet m.m.) 

- Som fortsettelse av informasjon fra felt i RAPPORT, hvor tilmålt plass er for liten. 
Det kan gjelde: 

1) Tittel (120 pos. i RAPPORT) 
2) Forfatter (60 pos. i RAPPORT) 
3) Områdenavn (60 pos. i RAPPORT) 
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4. Multiuser (multi) 

Datafeltet brukes til flerbruker-kontroll. 

5. Blanke (blanke) 

Feltet gir plass for nye datafelt. Feltet kan enkelt utvides, for deretter å splittes og om- 
døpes til ny feltbetegnelse. 

Det er utviklet ett skjermbilde i EXTRAKT. Displaybilder finnes ikke. 
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VASSDRAGSREGISTERETS RAPPORTBIBLOTEK - DOKUMENTINFORMASJON SkJermbilde 1 
Løpenr: .1 . . . .  

Forfatter: 

Tittel: 

. . BLO.HDAL, ERllC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. BØFOSSANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Utgiver: 
Utgivelsesår: 
Antall sider: 

Serie: 
Delserie: 
Nr 1 serien: 

.. F.YlKESHANNEN.I. TELEHARK .-. HILJØVERNAVDEUNGEN . 

.. 1984 

. . a6 

.. SAHLET .,P.LAN.,.RAP.PDRJER . . . .  

. . VASSORAGSRAP.PDRJER . 

Dokumenttype: .. SAMLET P!.AN.RAPPDRT 

ISBN-nummer: 
Dokument-nr: 
Rapport-nr: 
Pro,; 1ekt-nr: 

<Tidskriftart1kler: Skjermbilde 21 

Finnes ekstrakt av dokumentet <JA/NEI>• NB 
Finnes merknader (JA/NEI >7 NB 
Dokumentet r e q r s t r e r t, : Dato: 20/11-1986 Initialer: SH. 

82-7241-25&-7 .. 

Etat: . NVE-.VlJ .. 

5 

VASSDRAGSREGISTERETS RAPPORTS I BLOTEK - OMRADEBESKR I VELSE Sk ,ermb i Ide 3 
Løpenr: . J . 

Områdetypetmedium: .. E L Y / B E K K . . . . . . . . . . . . . . .  . .LAND. AREAL . 

Stedfesting: 

Kommune/fylke: 

. . NEDBØRl'El J/VASSDRAG. . . . . . 

. 0.821 .. Bil . .. JELEMARK . 

Vas sd r a o sn r: 016 .CAD 

Områdenavn: BØELVA.F-RA SELJORDVATN -TIL- NORDSJØ- · · - · · · · - - · - · · - · · · · 
M711-kartblad: ]6131- - . . . . . . . . . . . . - 
Sentralpunkt IUTMJ: Sone: nis: e t v . Områdets radius: km 

5 

VASSDRAGSREGISTERETS RAPPORTBIBLIOTEK -- EMNE OG TID Skjermbilde 4 

Kode 
. P.A. 
. O.A 
. BBC 
. E .. 
. VA. 
.ti .. 
. H .. 
RC. 

. J .. 

. N .. 

Hovedklasse 
. P.RIMÆRNÆRING. . . . . . . . . . . . . 
. VANNFORSYNING . . . . . . . . 
.BIOLOGI . 
. FlOHYERN/EROSJQNSSIKRINCi. . . . 
. VASSKRAFTUl!Y.G61N.G . 
. HY.DROLOGI . . . . . . . . 
. HET.EOROLQlil . . . . . . . . . . . . .. 
. RESJP.IENTBRUIC . . . . . . . . . . . . 
. JAKT, flSKE, FRILUF.TSLLV . 
.NA T.UR .. /KULTURHINNEVERN. . 

Emneklassifikasjon 
Mellomklasse 
. JORDBRUK . 
. ALHINNEUG FORSYNING . 
. fAUNA . 

. KARTLEGGING. . . . . . . . . . . . .. 

. DIFFUST AVLØP. . . . . . . . . . . . . 

Frie emneord 
. YANHKRAF.tv.ERK. . . . . . . . . . . . .El V . 
. ANDRE .BRUKERINTERESSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Underklasse 

. flSJC . 

. JEKNISK/ØK.ONOHISK. P.LAN. . . . . 

Fra dato: 
Tidsperiode beskrevet 

.t .. -l'i182. Til dato: .. / .. -.1984 
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Kapittel 3.5 OPPSLAGSREGISTRE 

3.5.1 Generelt 
3.5.2 KOMMUNE-REG 
3.5.3 TYPE-REG 
3.5.4 EMNEKATALOG 

Vedlegg: 1) Feltinnhold i TYPE-REG 
2) Utskrift av emneklassifikasjonssystemet 

3.5.1 GENERELT 

Oppslagsregistrene i Vassdragsregisteret inneholder hele betegnelsen på opplys- 
ninger som er kodet med nummer eller kortnavn. Bare kodebetegnelsene ligger la- 
gret i REGINE, INNSJØ, RAPPORT og SKRIVRAPPORT. Hele betegnelsen på opp- 
lysningen hentes fram til skjermbildet fra oppslagsregistrene ved hjelp av pro- 
sedyrer. 

Oppslagsregistrenes eksistens merkes knapt av den alminnelige bruker. Unntatt fra 
dette er folk som selv skal oppdatere SKRIVRAPPORT, og som kan trenge oppslag 
for å få punchet inn riktige kodeverdier. Bruken av oppslagsregistrene er forøvrig be- 
skrevet i kap 4.5. 

Det er flere grunner til at oppslagsregistrene er utviklet: 

1. Det sparer plass i de øvrige delregistrene (i RAPPORT mer enn 1000 posisjoner 
pr post) 

2. Det sparer tilsvarende tid for den som puncher inn data, etter at vedkommende 
er blitt fortrolig med kodenes betydning. 

3. Det gir et enklere og ryddigere vedlikehold av klassifikasjonssystemer. 

Som innvending kan anføres at de prosedyrene som utføres, kan være tidkrevende 
og kreve en del maskinressurser. 
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3.5.2 KOMMUNE-REG 

Registeret inneholder en oversikt over alle fylker og kommuner i Norge. I tillegg er 
det lagt inn "kommunenummer" og navn for våre naboland Sverige, Finland og 
Sovjet. 

0 

Det er 8 datafelt i KOMMUNE-REG. Disse er: 

Felt Antall Søke- 
nr. Tema posisjoner mulighet 

1 Kommunenummer 4 INDEX 0 2 Kommunenavn 15 INDEX 
3 Fylke 16 
4 Adresse 26 
5 Postnummer 4 
6 Poststed 20 
7 Multiuser 1 
8 Blanke 1 

Nedenfor er de enkelte datafeltene beskrevet nærmere. Datafeltnavnet står i paren- 
tes for hvert punkt. 

1. Kommunenummer (kommunenr) 

AIie norske kommuner har et fire-sifret kommunenummer. Nummeret er hierarkisk, 
de to første posisjonene angir fylke, de to siste kommune innen fylket. Feltet er defi- 
nert som indexfelt, og brukes som koplingsfelt mot REGINE, INNSJØ, RAPPORT, 
SKRIV-RAPPORT og alle nye delregistre som senere vil bli utviklet i Vassdragsregi- 
steret. 

2. Kommunenavn (kommunenavn) 

Navn på alle kommuner finnes her. Feltet er indexert for å gi raske svar på søk etter 
informasjon ved hjelp av kommunenavnet, når kommunenummeret er ukjent. 

3. Fylke (fylkenavn) 

AIie poster i KOMMUNE-REG har både kommunenavnet og fylkenavnet utfylt. For 
noen poster finnes bare fylkenavnet utfylt, for å korrespondere mot utfylling av bare 
de to første posisjonene i kommunenummeret. 

4, 5, 6. Adresse, postnummer, poststed (adresse, postnr, poststed) 

Her vil det bli lagt inn postadresser til alle kommune- og fylkesadministrasjoner i lan- 
det. 

7. Multiuser (multi) 

Feltet er reservert til flerbruker-kontroll. 
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8. Blanke (blanke) 

Feltet gir plass for nye datafelt. Det kan enkelt utvides, for deretter å splittes og omdø- 
pes til ny feltbetegnelse. 
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3.5.3 TYPE-REG 

Registeret har karakter av oppslagsregister for "rest-informasjon": 
Det inneholder koder og feltverdier for vidt forskjellige datafelt i RAPPORT. Disse er: 

- Dokumenttype (Bok, forskningsrapport m.m.) 

- Områdebeskrivelse/medium (hva som er objekt for undersøkelsen) 

- Stedfestingsmetode (kommune, nedbørfelt/vassdrag m.m.) 

Registeret kan lett utvides med koder og feltverdier for helt andre forhold enn de som 
er nevnt over. 

Det er 4 datafelt i TYPE-REG. Disse er: 

Felt Antall Søke- 
nr. Tema posisjoner mulighet 

1 Kode 3 INDEX 
2 Typeverdi 24 
3 Multiuser 1 
4 Blanke 1 

Nedenfor er de enkelte datafeltene beskrevet nærmere. Datafeltnavnet står i paren- 
tes for hvert punkt. 

1. Kode (kode) 

Datafeltet inneholder koebetegnelser for de forskjellige datafeltene nevnt innled- 
ningsvis. Feltet er definert som indexfelt på grunn av at det brukes som koplingsfelt 
mot RAPPORT. 

2. Typeverdi (navn) 

Her angis verdi for dokumenttype, områdebeskrivelse/medium og stedfestingsme- 
tode. 

3. Multiuser (multi) 

Feltet er reservert flerbruker-kontroll. 

4. Blanke (blanke) 

Feltet gir plass for nye datafelt. Det kan enkelt utvides, for deretter å splittes og omdø- 
pes til ny feltbetegnelse. 
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3.5.4 EMNEKATALOG 

Registeret er et oppslagsregister for emneklassifikasjonssystemet i 

RAPPORT, og viser til hvilken problematikk rapporten omhandler. Registeret er 
strengt hierarkisk. 

Det er 6 datafelt i EMNEKATALOG. Disse er: 

Felt Antall Søke- 
nr. Tema posisjoner mulighet 

0 1 Emnekode 4 INDEX 
2 Hovedklasse 24 
3 Mellomklasse 24 INDEX 
4 Underklasse 24 
5 Multiuser 1 
6 Blanke 1 

Nedenfor er de enkelte datafeltene beskrevet nærmere. Datafeltnavnet er satt i pa- 
rentes for hvert punkt. 

1. Emnekode (emnenr) 

Datafeltet inneholder den strengt hierarkiske emnekoden for de forskjellige emnek- 
lassene. Den første posisjoner inneholder fortrinnsvis forbokstaven i hovedklassen 
(H / hydrologi, MI meteorologi), kodene for mellomklasse og underklasse har ingen 
tilsvarende assosiasjonsskapende kodeverdi, men er sortert alfabetisk. Tall er ikke 
brukt. 

Hittil er det bare angitt maksimalt 3 etasjer i emneklassifikasjonssystemet. Dersom 
det vannfaglige/miljøfaglige Norge skulle enes om en tverretatlig thessaurus, vil sy- 
stemet lett kunne endres og utvides. 

For sorteringstormål er det skilt ut et subfelt på den første posisjonen. 

Datafeltet er definert som indexfelt på grunn av koplingen mot RAPPORT. 

2, 3, 4. Hovedklasse, Mellomklasse, Underklasse (emnenavn-a,-b,-c) 

Feltene angir emneklasse-betegnelser for emnekodene. Hovedklassen tilsvarer 1. 
posisjon i koden, mellomklassen tilsvarer 2. posisjon og underklassen tilsvarer 3. po- 
sisjon. 

Brukere som ønsker å finne koden for et bestemt emneklasseord, vil ofte ikke vite om 
det hører til hovedklasse, mellomklasse eller underklasse, dersom det i det hele tatt 
finnes. For raske oppslag om dette er det derfor dannet et superfelt som er definert 
som indexfelt. 

5. Multiuser (multi) 

Feltet er reservert flerbruker-kontroll. 
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6. Blanke (blanke) 

Feltet gir plass for nye datafelt. Det kan enkelt utvides, for deretter å splittes og omdø- 
pes til ny feltbetegnelse. 

0 

0 

0 

0 
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C 
KODEVERDIER FRA TYPE-REG 

1 . TYPE DOKUMEN'l' 

Kode Type 

DA Bok 
DB Årbok 
DC Tidsskriftartikkel 
DD Avhandling/Hovedoppgave 

DE Plandokument 
m· Prosjekt/Forskningsrapport 
DG Rapport fra møte/konferanse 
DH Utredning 

DJ Stortingsmelding/Proposisjon 
DK Kart 
DL Internt notat 
DM Konsesjonssøknad 

DN Forhåndsmelding 
DP samlet Plan-rapport 

2. TYPE OMRÅDE/MEDIUM 

LA Landareal 

v vannsystem 
VA Hele vassdrag 
VB Nedbør 
ve Tørr-avsetning 

VD Snø 
VE Bre 
VF Grunnvann 
VG Markvann 

0 
VH 
VJ 
VK 

Innsjø 
Elv/Bekk 
Estuarområde 

VL Utslippsvann 

VM Drikkevann 
VN Sediment i vann 
VP Vannflora 
VQ Vann fauna 

2. TYPE STEDFESTING 

SA Hele landet 
SB Landsdel 
se Naturgeografisk region 
SD Fylke 

SE Kommune 
SF Grunnkrets 
SG GNR/BNR 

0 
SH 

SJ 
SK 

Koordinater 

Nedbørfelt/Vassdrag 
Kartblad 



VEDLEGG 2 

0 Kodeliste 

QV - Delepunkt for delområde i kystfelt til venstre for utløp av 
hovedvassdrag 

QH - Delepunkt for delområde i kystfelt til høyre for ut løp av 
hovedvassdrag 

Q - Delepunkt for delområde i kystfelt uten hovedvassdrag 

QY - Delepunkt på øy som er del av kystfelt 
YQ - Delepunkt på kystfelt på øy 

QR - Delepunkt for riksgrensen uten hovednedbørfelt 
RH - Delepunkt for riksgrensen til høyre for hovednedbørfelt 
RV - Delepunkt for riksgrensen til venstre for hovednedbørfelt 

0 

0 

MS - Felt/områder som inneholder reguleringsmagasin med et areal 
større enn eller lik 1 km2 

ML - Felt/områder som inneholder reguleringsmagasin med et areal 
mi.ndre enn l km2 

IS - Felt/områder som inneholder uregulert sjø med et areal større 
enn eller lik 1 km2 

IL - Felt/områder som i.nneholder uregulert sjø med et areal mindre 
enn 1 km2 

E - Felt/områder der beskrevet elveleie inneholder elvestrekning 
uten vatn eller fosser (etter definisjon) 

EI - Felt/områder der beskrevet elveleie inneholder elvestrekning 
og vatn med et areal mindre enn 1 km2 og større enn 0,1 km2 

F - Felt/områder der beskrevet elveleie inneholder elvestrekning 
med så stor fall i hele lengden at den kan regnes som foss 

EF - Felt/områder der beskrevet elveleie inneholder elvestrekning 
med flere fosser (etter definisjon) 

f'I - Felt/områder der beskrevet elveleie inneholder elvestrekning 
med både fosser og vatn med et areal på mindre enn 1 km2 og 
større enn 0,1 krn2 

MU, IU, EU, FU er ti.lsvarende REGINE-enhet på andre bredd av: 
MS, ML, IS, IL, E, EI, EF, Feller FI 

62410/IMB 

0 



0 
EMI\JEKL.ASSH lKASJONSSYSTEMEl I VASSDRAGSRE:GISTERETS RAPPORT 

KODE HOVEDKLASSE MEI..I.OMKLASSE UNDERKLASSE 

E m n e k l a s s e  f o r  h o v e d k l a s s e :  G: GEOLOGI 

G GL0I ocr 
GX GEOLOGI BERGGRUNNSGEOLOGI 

GY GEOLOGI LØSMAS,EGE0L.0GI 

GA GEOLOGI HY0ROGEOL.OGI 

CB GEOI. O<;J GEOMOf?F0L0GI 

GC GEOLOGI SEDIMENTOLOGI 

GD GEOI..0GI GEOKXMI 

0 E m n e k l a s s e  f o r  h o v e d k l a s s e :  H: HYDROLOGI 

0 

H HYDIWL0<.a 

HA HYDROLOGI VANI\JSTAND 

HB HYOIWl.01;[ VAI\INMEI\IGDE 

HC HYDROLOGI VANI\IFØRII\JG 
1 H) HYDIWI.0GI 0YBDEFORII0LD 

HL HYDROLOGI FLOMFORHOLD 

HF llYDIWL0GI LAVVANN FØ I{ 11\IG 

HG HYDROLOGI ST RØMI\JII\IG/SIRl<ULASJOI\J 

l lH HYDIWL0t;I VANI\JTEMPElrn fUI{ 

HJ HYDROLOGI SUSPEI\IDERT STOFF 

HK HYDIWL0GJ AI\INEN MATERIALTRAI\ISP. 

fil HYDROLOGI SNØHYDROLOGI 
HM HYDIWI0l ; I  BREHYDIWL0GI 
Hl\l HYDROLOGI I ( '  ' 

E m n e k l a s s e  f o r  h o v e d k l a s s e :  J: REKREASJ0l\l 

J 
JA 

JB 
JC 

REl<REASJOI\J 
REKREASJOl\l 

lEl<REASJON 

REKREASJOl\l 

JAKT OG VILTSTELL 

F I S K E  OG FISKESTELL 

FR ILUFTSL IV  

E m n e k l a s s e  f o r  h o v e d k l a s s e :  K: KJEMI 

C 

K KJEMI 

KA KJEMI HOVEDKOMPON[NTER 

l<B 1O1:MI METALLSALrrn 

KC KJEMI ORGANISK STOFF 

KD K,JFMI MILJØGII- fER 

KE KJEMI NffRII\JGSSAL TER 

l<F l<JEMI FORSURING 

KG KJEMI 0KSYGENNIVA 

l<H l<JEMI ANDRE l<0MPOI\JENTrn 
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KOD[ HOVUJI{ L A'.3S[ MU IOMKLASSF UI\JDElKLAS::,L 

.................... •-····· .. · • · · - - - - · · · ·  _ _ __ _ 

E m r l . ) < : I  ..  .. :>.' . f o r  ... hovedk)as.se .. M.: .... METEOROLOGI 

C 

M ML ITOIWI...O(;[ 

MA MFILOROI...OCl 
MB METEOIWI.. 01 :I 

MC Mt.I LOIWL.OGI 

MD MLTEOIWU){;I 

ML MEI tOIWL.OGI 
MF METFOIWI OGI 
MG METLOROLOGl 

I\ILUBQ)lm[I\IGDE 

I\ILDBØI fYPL 
TEMPERA.TUR 

VINDSTRYKE/-RETNING 
Sl l A L .  II\JGSFORHOLO 
FUl<TlGI IL 1· 
FOlDUNSTJ.I\IG 

Emn0klasse f o r  h o v e d k l a s s e :  N: VERNESAKER .... .. . ----········-·"-·---. --·····•··· •• -·•··- -----·-···-···-···•·····-····· . --··· ··----------·····--·•··•·· -- 

N VLRNLSAKfR 
VLl{I\ILSAl<LI{ 
VI: 11\ll SAKE! 

l\!ATUlVLll\l 
l<Ui TL.llmil\ll\lEVrnl\l 

F111n(? klas.se .... f o r  .. hov.(d.k.la.s.s (? .: . . .  P..:._ .. P.lIMH:ll\l(fl ING 

p 

PA 
PB 
PC 
PD 

PlxIMff.lxl\1/Llxll\lG 
P IU Mffl l\lflJ? 11\IG 
PRlMf[ Imrrn11,IG 
P IUMfHmlflv 11\IG 

PR1 Mfl li\ffUU I\IG 

JORDl.l!?UI< 
SKOGEllWK 
l?Fll\JDR.LFT 
f 1,;f<LOPPDlLT f 

0 Emne..las se. _ t r _  ... b .. 9_\!9 .. <:!. .. 1-ct. .. S._s..e: Q: VANNFORSYNING 

Q VANNrORSYNING 
qA 
Qf! 

QC 

VAl\ll\fFOlSYl\III\iG 
VAl\1I\IFORSYI\ITI\IG 
VAI\INFOR,YI\I fl\lG 

ALMJNI\IFL.IG F(WSYI\IING 
11\llHJSl Rl VAl\1I\1 
IIWJCr)SJOI\I 

[mnek l a s  se f o r  hovedk l a s  s e : R: RESIPIEI\ITBRUK ... - ·•··········-········ -· ·•··•--· -····-···-··-··"-· , - ,  

R RESIPIENfBRUK 
RA 
,rn 
, c  

RESTPIFI\ITBRUK 
RE;JPTFl\f l l l !WI< 
RE S lP l [ l \ 1 I  BIWK 

KOMMUI\IALT AVLØP 
INDUSTRIELT AVIØP 
DH I UST AVLØP 

0 
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EMNEKLASSJFIKASJONSSYSTEMET I VASSDRAGSREGISTERETS RAPPORT 

KODE HOVEDKLASSE MEL.I...OMKLASSE UNDERKLASSE 

Emneklasse for hovedklasse: S: SOSIOØKONOMI MM. 

" SOSIOØKONOMI MM. 0 

SA SOSIOØKONOMI MM. BEFOLKNINGSFORHOLD 
SB SOSIOØKONOMI MM. Al<FAI .. IJl<UI< 
SC SOSIOQ)KOI\IOMl MM. Øl<OI\IOMI 
,D :30, J OØK ONOMI MM. JUS 

Emnek las s t1  for ho vedk las se: V: VASSKRAFTUTBYGGING 

0 V 
VA 

VAS(;!< l<AF fUTBYGGll\lG 
VASSKRAFTUTBYGGING KARlLEGGING 

VB VASSl<rAFTUTBYGG LI\IG TEl<l\111<1< 
ve VASSl<RAFlUTBYGGII\IG AI\IL[GG 
VD VASSl<l(AFlUTBYCiGII\IG SKJbl\lN 

0 

0 
.>2.52p/HH 


