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INNLEDNING

Notatet er et ledd i den halvårligerapporteringenfra IT-områdettil direktørmøtet.
Dette er det andrenotateti denne rapportserien.

Notatettar utgangspunkti IT-handlingsplanen(Notat nr 7 1991). For hver
aktivitet/prosjekter statusog eventueltvidere planerbeskrevet.

I tillegg til de størreaktivitetenesom IT-handlingsplanenomfatterer mindreIT-



aktiviteteri hver avdeling beskrevet. Regionkontorenehar fått sitt eget kapittel.

Notatet er utarbeidetav EDB-koordineringsgruppen.

UTFASING 1417CYBER
RESULTATMÅL 1123

Fremdriftsplanfor utfasing av Cyber 960 er beskrevet i Handlingsplanfor IT-
området(Notat nr 7 1991).

I forbindelsemed anskaffelseav ny Unix-maskin, ble Cyber 960 solgt til
Luftforsvaret (LFK) for kr. 840.000,- . LFK overtok Cyber 960 1. september
92. Fra denne dato har NVE leid en mindre Cyber - maskin (Cyber 830) fra Control
data. Denne maskinenvil vi ha inntil alle systemene som i dag ligger på Cyber,
er konvertert/nyutviklettil Unix-platform. Den opprinneligeplanen var at dette
arbeidetskulle være ferdig innen 1.1.93. Sluttdatoenhar siden blitt forskøvet til
1.7.93.

VV's regnskapskulle vært overført til ES4 tidlig 92. På grunnav stadig nye feil i
ES4-systemet, har denne overgangenblitt utsatt. Dette har videre skapt store
problemerspesielt for Hydrologisk avdelingen som også brukerCyber aktivt.

Den inn1eideCyber-maskinener ikke dimensjonertfor å ta både H's systemer,
Vareg, Elinfo og VV's regskap. Den opprinneligeplanen var at VV's regnskap
skulle vært overførttil ES4 pr.1.1.92.

Arbeidetmed å få overført VV's regnskaptil ES4 vil bli prioritertog opptrappeti
januar/februar93.

Statusangåendekonvertering fra Cyber til Unix-platformav de andre systemene
(HydraII, Elinfo, Vareg og VV's saksarkiv)beskrives i egne kapitler.

Cyber-utfasingenventes å bli ytterligere3-6 mnd forsinket.
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3. INNFØRING AV VERKTØY FOR
SYSTEMUTVIKLING
RESULTATMÅL 1143

En prosjektgruppe kom med anbefalingtil valg av verktøy for systemutvikling
januar92 (Notat nr 2 1992). Gruppensanbefalingvar Sybase, Top*Case og
Superbase.

Kravspesifikasjonpå Sybase og Top*Caseble utarbeidetog sendttil 3 aktuelle
leverandører(DatuaA/S, Cosima A/S og ControlData A/S). Innhentingav
tilbudeneog kontaktmed leverandøreneskape store forvirringerpå grunnav
forskjellige opplysningerom de sammeverktøyene. AD valgte derforå foreta en
ny og grundigerevurderingder besøk hos leverandør(Comtecnoi Nederland)og
deres kunderble foretatt. Prosjektgruppenble supplertmed Mosebakkensom
overtok som prosjektlederog Reenskaug.

Konklusjonenble at NVE fortsattsto på valget av Sybase og Top*Case.

ControlData ble valgt som leverandørog kontraktble inngåttseptember92.

Installasjonenble foretattmedio september.

I testingen av Sybase og Top*Case ble mange feil rapportertleverandøren.
Konverteringenmåttegjøres på nytt. Den nye "versjonen"av Top*Case ble
installerti NVE 17.des. Testingenble gjenopptatt4.jan 93.

Forsinkelsentotalt i forhold til den opprinneligeplanen er 19 uker.

Superbaseble foreslåttav prosjektgruppensom sluttbrukerverktøy.Ut fra gitte
opplysningertilfredsstiltedette verktøyetvåre behov. En enbrukerversjonble
innkjøptfor å teste ut. Resultatetvar at verktøyet ficketilfredsstillervåre behov.
Dette betyr at vi må undersøkeandreverktøyogså for dette formålet, noe vi vil
gjøre tidlig 93.
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5. KONVERTERING AV HYDRA
RESULTATMÅL 2643

Milepæler for 1992:

Opprette databasestrukturer: Tilnærmet ferdig.

Opprette dataflyt for innlesning, primær kvalitetskontroll og avledning
av dognmidler:
Klart for prøvedrift. Innlesingsystem for data fra innsamlingsutstyr;
loggere, limnigram etc. er ferdig for de flest typer utstyr. Avledning av
døgnmidler og lagring av disse, er tilnærmet ferdig for punktdata. Dataflyt
og kontroll av vertikaldata (f.eks. temperatur i fjorder og sjøer) er under
arbeid.

. Analyse- og presentasjonsprogram.
Arbeidet med konvertering av analyse- og presentasjonsprogram er begynt.
De grunnleggende rutinene er stort sett ferdige.

Konvertering av data fra NOS til Hydra H:
Data fra HHs stasjonsbiliotek er overført. Resten av HHs data vil bli
overført så snart dataflyten er ferdig. Mye oppryddingsarbeid har vært
nødvendig på grunn av inkonsistens, feil og logisk svikt i det gamle
databasesystemet.

I hht. fremdriftsplanen for 1992 skal databasene for Illis
vannstand/vannføringsdata settes i drift i løpet av første halvår 1992. I annet
halvår overføres data for de andre seksjonene ved H. I forhold til planen, ligger
prosjektet 6 mnd. på etterskudd.

En del av forsinkelsen skyldes at det er umulig på forhånd å ha full oversikt over
alle moduler og funksjoner som må bygges inn i systemet. Men den viktigste
grunnen til forsinkelsen er de uforutsette problemene med databaseverktøyet
Tornado DBMS og problem med å bruke verktøy under operativsystemet Unix,
f.eks. GPGS og Curses. Det har blant annet også vist seg nødvendig selv å lage
systemer for logging av transaksjoner og for å ivareta backupfunksjoner i Tornado
DBMS.

Det er også lagt ned mye arbeid i systemer for vedlikehold av program- og
subrutinebibliotek og andre funksjoner som vil gjøre vedlikehold av databasene og
programmene som aksesserer dem enkelt.



5. MODELL FOR SAKSBEHANDLING OG FAG-
SYSTEMER
RESULTATMÅL 1124 og 1142

Målet er å få integrert alle systemenei NVE. Dette vil gi en betydelig
effektiviseringi saksbehandlingenog størrepåliteligheti dataene(ingen
dobellagring).

Modell for konsesjons- og saksbehandling i NVE (Notatnr. 8, 1992).
I dette delprosjekteter det utarbeideten virksomhetsmodellsom beskriver
konsesjons-og generell saksbehandling(fig. 1). Modellenbrukes som underlag
for å utvikleen overordnetsystemarkitekturi NVE, og for analyseav hvilke data
som må ivaretasfra eksisterendesaksbehandlersystemi sammenhengmed
innføringav et nytt arkivsystem. Modellen tjenerogså som underlagfor utvikling
av rutineri sammenhengmed et nytt arkiv- og saksbehandlersystem.
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Fig. I. Modell for konsesjons- og saksbehandling i NVE

Design av fagsystemer
De ansvarligeavdelingenehar med støttefra AD foretatt en vurderingav sine
nåværendesystemerog behov (Vareg, Elinfo, VV's saksarkiv). Videre er det
sortert ut hvilke opplysningersom er felles i de ulike fagsystemene,samt
opplysningersom naturlig hører hjemmei vårt nye elektroniskearkiv-system.
Datamodellder alles behov er dokumentertmed klare grenseoppgangermellomde
ulike ansvarsområder,er nestenferdig. Denne modellenska1fokuserepå
fremtidigebehov, fortelle oss hvilkedata vi har, hvor de ligger, samt ansvar og
mtiner for oppdatering. Dennemodellenvil danne grunnlagetfor de nye
systemene/erstatningfor de gamle i forbindelsemed overgangfra Cyber til Unix.



6. NYTT ELEKTRONISK ARKIVSYSTEM
RESULTATMÅL1142

Kravspestfikasjon over et nytt arkivsystem i NVE
En kravspesifikasjoni henholdtil NOARK standardog StatensGenerelle
Kravspesifikasjon,samt NVE's spesielle krav, er blitt utarbeidetog presenterti et
informasjonsmøtefor samtlige seksjoner, regionkontorerog fagforeninger.

Evaluering og valg av system
Etterpåfølgende høringsrundeog tilbudsinnhenting,ble tilbudene vurdertav AF,
AD og en gruppesaksbehandlere. Prosjektsgruppensanbefalingom å anskaffe
Omega saksarkivfra Siemens Nixdorf ble vedtattav direktønnøtet.
Forhandlingeneer drattut i tid på grunnav vanskelighetermed å få avklart
innholdeti tilbudetfra Siemens Nixdorf. Kontraktenble underskrevetmedio
desember.

Oppkeringlinstallasjon
Under kontraktsforhandlingeneer testinstallasjonenav Omega saksarkivblitt brukt
til å avklare systemets ytelser og for demonstrasjoner/opplæringav arkiv-
personaletog annenpersonal som bruker/registrerersaksinformasjoni
eksisterendesaksbehandlersystem.Testinstallasjonenbrukes også i arbeidetmed å
erstatteVAREG og VV's saksarkiv.
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7. ERSTATNING FOR ELINFO OG SYSBAS
RESULTATMÅL 3090 og 1928

Elinfo
Arbeidet med å konverte ELINFO er påbegynt. Systemet forventes å være i drift
pr. 1. juli 1993. Konverteringen er forsinket blandt annet på grunn av
tilgjengelighet på Top*Case.

Sysbas
En intern ledet arbeidsgruppe har i løpet av 2. halvår 1992 avsluttet arbeidet med å
vurdere fremtidig behov for elektronisk database på Energiavdelingen. Gruppens
anbefalinger, som er er fulgt opp gjennom vedtak på ledermøte på avdelingen,
innebærer:

EFI's database NETBAS synes å være det beste alternativet. NVE inngår et
piotprosjekt med EFI for nærmere uttesting og overføring av data fra eksisterende
database Sysbas, som ligger på Statnetts Prime-maskin.

I piotprosjektet skal programvaren installeres og tilpasses NVEs behov; opplæring
skal gis. Det er planlagt innkjøp en SUN maskin. Data i Sysbas skal konverteres
og overføres til NETBAS (bygger på databasen MIMER). Det skal utvildes en
overgang mellom databasene Mimer og Sybase. Det skal være en kobling mellom
NETBAS som egenskapsdatabase og GIS.

Forprosjektet er planlagt avsluttet 1.halvår 1993..

8. ERSTATNING FOR VAREG
RESULTATMÅL 3470

Registeringen av inspeksjonsenheter går etter planen og komplett oversikt over alle
dammer ventes å foreligge 1.7.1993. Ressursene er styrket til registrering fra
nyttår 1993. Det er registrert omlag 450 inspeksjonsenheter i 1992, av disse var
300 dammer. Tallene for 1991 var hhv 400 og 150. Økningen av antallet dammer
skyldes den forenklete registreringen som er innført.

Det synes å være uklart om utfasingen av Cyber vil kunne gå etter planen med
dagens ressurstilgang.

Den pågående utfasingen forutsetter at det utvikles en ny utgave av VAREG
tilpasset den nye maskinplatt-formen (Unix), programvaren (Sybase/Top*Case) og
den nye database-organiseringen i NVE.

Arbeidet pågår og drives av Oddbjørg Reenskaug, AD, i samarbeid med andre i
AD, Control Data (Hallstein Fornes) og Kjell Molkersrød, PIT.
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I det nye VAREG skal data som naturlighører inn under andreavdelingers
ansvarsområde,hydrologiskedata, konsesjonsdataog saksbehandlerdataikke være
med, kun tekniskedataknyttettil ansvarsområde,sikkerhetved
vassdragsanlegg.

Et overordnetbegrep i den nye databaseorganiseringenblir inngrep. Dette vil
omfattealle elementeri vann- og energisystemetsom NVE er ansvarlig for. Her
inngårogså de inspeksjons-objektersom VAREG har omfattet(dam, inntak,
tunnel, rør, etc). Analysearbeideter utførtfor inngrepog dam. Databasen
(Sybase-delen)er klar for denne delen, men utviklingenav skjermbildeneer ikke
avsluttet.

Den biten av VAREG som knytterseg til saksbehandlingenog som vil bli flyttet til
arkivsystemet,er noe forsinketfordi det drøyde før man fikk fattetvedtak om valg
av verktøy.

Fordi Vassdragstilsynetsarbeider underomlegging (innføringav internkontroll
hos dameierne),er det også behov for endringeri TT's kontrollrutiner. Disse
endringeneforsøkervi å få innarbeideti det nye databasesystemet,noe det ikke
var tatt hensyn til i fremdriftsplanen. Det er særlig disse to siste elementer som er
årsaktil at man ligger noe etter den opprinneligefremdrifsplanen.

9. ERSTATNING FOR VV's SAKSARKIV
RESULTATMÅL 1142 og

Registreringav sakerfortsetteri eksisterendeVV-saksarkiv. Det pågår ikke noen
ny-utviklingav eget system som erstatningfor dette arkivet, men man er litt
avventendeog vil se hvilke mulighetersom gis i nytt arkivsystemfor NVE, nytt
inngrepsregistermm. Arbeidetmed å ta vare på dataenefra nåværendesystem på
en eller annenmåte følges opp tidlig i 1993, i god tid før utfasingav Cyber.
Overføringav datatil nye systemer, evt midlertidigoverføringtil mellom-lagrings-
filer, vil kreve planlegging og gjennomgangav rutiner/reglerbl.a. i forhold til nytt
arkivsystem. Behov for egen base/registrefor VVs "rest-data"må vurderes
parallelt.
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10. GIS-PROSJEKTET (GISPRO)
RESULTATMÅL 2830

GIS-arbeidethar i 1992 fortsattsom et prosjektmed deltakerefra nesten alle
avdelinger. Vassdrags-og energidirektørener prosjektansvarlig,og Astrid Voksø,
IIM er prosjektleder. Prosjektetskal ivareta innføringenav GIS i NVE.

I november 1992 ble GIS-utstyretflyttet til 5. etasje nord. Det har medførten
betydelig forbedringav arbeidsforholdene. Det arbeidesogså med GIS fra PC'er
rundtom i NVE. Rasterplotterfor opp til størrelseAO-formater innkjøpti 1992,
og den fungerermeget bra. Ellers er oppgraderingav maskinvareog programvare
foretatti siste halvdel av 1992.

I 1992 har (GISPRO)konsentrertseg om følgende oppgaver:

Stedfeste sentralegeograffike data i NVE
Få en avtale med Statenskartverkom kjøp av digitale grunnlagsdata
Innkjøpav nødvendigegmmllagsdata
Utvilde rutinerog standarderfor plotting
Videreutviklefellesmeny
Teste mulige kartbaserteanalyser
Arrangerekurs

Oppgaveneer delvis fullført og en del av arbeidetfortsetteri 1993.
I tillegg er det produsertulike kartpå oppdragsbasis,samtkontroll og bearbeiding
av dataog informasjonsvirksomhet.

For detaljerom arbeidetvises til VED-notatav 13.11.1992.

11. REGIONKONTORENE

• STATUS OG VIDERE PLANER FOR IT OMRÅDET, REGION VEST.

Generelt:

I Førde er vi no på plass i nye kontorlokaleetter flytting i sep.92. I dei nye lokala
som vi fikk planlegge innreiingav sjølv, har vi lagt stor vekt på funksjonellbruk
av lokala. Vi har no eige rom til server etc, felles datarom,og eit møterom
m/ mange nettverkkontakterslik at dette kan brukasttil internopplæringi EDB.

I 1993 vil vi satse på utstraktkursvirksomhetfor å kunneta i brukpotensialet som
ligg i nettverket/programvaren.

Nettverketi Førde bestårav 11 PC'ar og 2 skrivarar. Alle ansattehar eigen pc.
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PC-nettverk o PC:
PC nettverketvart satt i drift mai 92, og har fungertfeilfritt etter dette. Vi har
backuprutinarslik at det blir tattbackupav serverenkvar dag. Vi er godt nøgde
med den måten nettverketfungerarpå.

PC parkenbestårav 6 stk. 386Sx maskiner,4 stk. 386 maskinerog 1 stk. 486
maskin. Ved overgang til utstraktbrukav Windows, og programvaresom WP for
Windows, er det ikkje lenger teneleg med maskinermed 386 Sx prosessor då desse
gir lang responstid. Ein må difor etterhvertinvestere i 6 nye PC, eller oppgradere
dei gamle med nytt hovedkortog skjermkort.

Salget av Cyber 960, og innleige av ein mindre Cyber har ført til at responstidene
har gått dramatiskopp. Dette har ført til ein god del frustrasjon,men vi vonar på
betre tiderpå nyåreti 1993 då delar av programmapå Cyberblir flytta.

Brukenav felles diskområde(stasjonK:) til utvekslingav datafungererfmt. Det
må bli lagt opp til rutinerfor sletting av hmhaldetslik at den tot. størrelsenav data
blir minst mogeleg.

Det einaste problemetmed nettverket,er måtendet handterarutskriftav grafikk
på. Grafikkutskrifterhar blitt øydelagt av styreprogrammetpå den PC'en som er
tilknyttalaserskrivaren. Dette problemeter no løyst ved at det gjennomAD er
kjøpt inn nye skrivartil regionkontora.

Samarbeidetmellom regionenog AD er sværtbra !

Programvare:

Alle ansattebrukarno WP eller WP for Windows. Vi driv med utstraktbrukav
maler i forbindelsemed tekstbehandling,og har laga felles makroarslik at desse
er tiljengelige med få tastetrykk.

For å kunneta i brukLotus 123 og Freelance er det nødvendigmed kurs ved
regionkontoret.

Brukenav terminalemulatoraneZstem og Connectmot Oslo går greit. Avansert
brukav Windows sammanmed Zstem gir problem, og dette kan berre bli løyst
ved å kjøpe emulatorarsom er tilpassaWindows. Det vil bli arrangertinterne
kurs i brukav dei hydrologiskeprogrammamed Zstem.

Vi ser fram til å bli knyttamot det Maillfax systemet som no er i drift i Oslo.

Det er sterktønske om kurs i WP for Windows, og Lotus 123.
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STATUS OG VIDERE PLANER FOR IT-OMRÅDET, REGION MIDT.

2 halvår av 1992 har vært preget av en stabil driftssituasjon, der det største
problemet er den lange responstiden på Cyber. Betydelige deler av arbeidet mot
Cyber blir derfor utført utenom ordinær arbeidstid for å oppnå akseptabel
responstid.

Det har vært en driftsstans på PC-serveren, men dette ble ordnet med hjelp over
telefonen i løpet av ca 3 timer. Vi har også foretatt mindre reparasjoner og
utskiftinger av PC-utstyr.

Terminallinjen er nå sagt opp og overflødig brukbart utstyr er sendt til NVE-Oslo.
De gamle termina1ene er kassert. Videre er det etablert rutiner for backup av PC-
server, og disketter fra eksterne brukere blir sjekket for virus.

Av planlagte IT-aktiviteter for 1 halvår i 1993 vil vi nevne at VRM-HH vil
utarbeide admin.system for hydrologiske feltstasjoner ved bruk av dataprogrammet
Fics. Dette vil være en utvidelse av eksisterende stasjonsregister.

I 1992 ble det foretatt store investeringer i maskinutstyr og dataprogram. I 1993
er vi innstili på å følge dette opp ved å avsette tid og ressurser til opplæring. I
første halvår regner vi med at NVE-AD kan være behjelpelig med et kurs i
videregående WP for windows og grunnleggende bruk av Windows. Etter en
kursing i Lotus 123 og Lotus Freelance for utvalgte personer, vil vi i samarbeide
med fagavdelinger og andre regionkontor, fmne praktiske anvendelser for disse
hjelpemidlene.

STATUS OG VIDERE PLANER FOR IT-OMRÅDET, REGION NORD.

Generelt
PC nettet ble installert ved VRN i april 1992. Det var en tids paralellkjøring før
det gamle nettverket ble utfaset i løpet av sommeren.

Til det nye nettverket er det tilknyttet 10 PC'er og to skrivere (en FACIT matrise-
skriver og en HP laserskriver).

Nettverk o maskiner
Nettverksystemet har, etter mindre innkjøringsproblemer, fungert bra. Alle ansatte
har nå en egen PC tilknyttet systemet. To av maskinene som er overført til de
ansatte ved Hydrologisk avdeling kan imidlertid bare utnyttes som terminaler
(gamle 286 maskiner). Seks av de ansatte ved regionkontoret benytter opp-gra-
derte 386 maskiner, mens to ansatte benytter 486 maskiner.
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De datakjøringersom etter utfasingav den gamle Cyber maskinenble overført til
en Cyber maskinmed mindrekapasitet(regnskap,arkiv og hydrologi),har til tider
gått svært seint. En annenflaskehalshar vært HP laserskriverensom ikke gir
utskrift av grafikkfiler. Dette vil forhåpentligvisløse seg når laserskrivereni
begynnelsenav 1993erstattes.

Regionkontorethar vært avhengigav bistandfra AD for å løse problemer tilknyttet
driften av nettverket. I spesiellesituasjonerhar det allikevelvært nødvendigmed
en betydeliginnsatsogså fra regionkontoretsside for å få PC'ene til å fungerei
nettverket.

Programvare
De fleste ansattebenytternå WP for Windows. Utnyttelsenav det nye tekst-
behandlingssystemet,tilkoblingtil nettverksskriverenog mulighetenfor sikker
lagring- og utvekslingav dokumenter,har forenldetdatabehandlingenog bidratt til
en bedre kvalitetpå våre "produkter".

Vi har installert, men ikke startet bruk av øvrige nettverks-programmer. Det er
ønskeligmed opplæringpå disse.

Vi har erfart at brukenav nettverksprogrammeri visse tilfellergår for seint og er
andre tilfeller avhengigav å koble ned nettverketfor å kunnekjøre program eller
utnyttePC'ens kapasitet. Grunnentil dette er at PC'ene har for lite minne
(RAM). Det er installert enbrukerversjonav program for landmåling,
vannlinjeberegning,regneark, tegneprogramog presentasjonsgrafikkpå den ene
PC'en ved regionkontoret.

12. VITALISERING AV BRUKERSTØTTE-
FUNKSJONEN
RESULTATMÅL 1124

Brukerstøttegruppenfor tekstbehandlingble opprettetfebruar 1992.

EDB-koordineringsgruppenhaddedenne sakenopp til behandlinghøsten92. Det
har vært en del etterspørselom tekniskebrukerstøtterog bnikerstøtterfor Lotus og
Freelance.

ChristianJohansen,ReidunKværnumog Bjørn Honningsvågutarbeidetet notat
angåendebehov og arbeidsområdefor de eventueltnye brukerstøttene. AD ga
tilbakemeldingpå dette utspillet. EDB-koornineringsgruppenbesluttetat AD
skulle sendeut en forespørselpå behov og mulighetfor å ha brukerstøtteri
avdelingene. Forespørselenble sendtut til alle avdelinger. Pr. i dag er det kun
en avdeling,Vassdragsavdelingen,som ønsker å slutte seg til en slik ordning.
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13. MINDRE IT-AKTIVITETER

• Administrasjonsavdelingen

UTSTYRSDATABASE
RESULTATMÅL 1141

Prosjektet er et samarbeid mellom AF og AD. Målet er å få en database som har
totaloversikt over alt inventar og datautstyr i NVE. Databasen er ferdig og
tilrettelagt for å ta i bruk. Opplæring på systemet er palnlagt i uke 12 d.å.

ES-4
RESULTATMÅL 1135

Det er fortsatt mange spørsmål og tilbakemeldinger angående ES4.
Brukerterskelen er høy, og opplæringen har vært for dårlig.

Administrasjonsavdelingen nedsatte i november 92 to prosjektgrupper. En for å
gå
gjennom ES4 generelt, se på alternative økonomisystem, vurdere konstander og
konsekvenser på ulike alternativer. Den andre gruppen skal gå gjennom ES4-
prosjekt spesielt og lage kravspesesifikasjon for en ny prosjektmodul.

Begge gruppene skal legge frem sitt arbeid innen 1.3.93.

MAIL-FAX-SYSTEM
RESULTATMÅL

Mail-fax-system har lenge stått på planen. Det har vært en del småproblemer
under vejs. Nå er systemet ferdig testet, det gjenstår å lage en standard forside på
PC-faxen før vi kan ta i bruk systemet.
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• Energiavdelingen

EDB-systemerog maskinerfungererstort sett greit

GIS
Vannkraftverkover 1 MW med tilhørendevannveierog magasiner(eksisterende
og Samlet Plan prosjekter)er lagt inn i ARC/INFO; noen egenskapsdataer
overført fra ELINFO. Digitalisertekraftledningerfor Sør-Norge og deler av
Nord-Norge er mottattfra ForsvaretsKarttjenesteog er underbearbeiding. Et
kartover utbygdvannkraftog Samlet Plan prosjekterer utgitt i 1992.

Det er kjøpt inn data fra Statenskartverkover bebyggelse og høydekoter, tilpasset
målestokk 1:250.000. Data legges inn og bearbeides 1.halvår 1993.

Det planlegges utgitt kartover opprustningog utvidelse av vannkraftverki
1.halvår 1993, i tillegg til minst 6 fylkeskarthvor kraftledningerog kraftverker
inntegnet.

• Enok- og Markedsavdelingen

IT-aktivitetenei avdelingenbegrenser seg til utviklingog brukav enlde databaser
og regnark. En gjennomgangav avdelingensplaner, viser at det p.t. ikke er
behov for mer avansertedatabaseløsningerutover det man harpr. i dag.

ENØK
Enøk-seksjonenhar utvikleten databasebasertpå en spørreundersøkelseomkring
enøk-aktivitetenei 1990. Databasenbrukesfor å få bakgrunnsinformasjonom
enøk aktivitetenei verkene. Hvis der er behov, vil databasenbli oppdaterti løpet
av 1993.

Seksjonentrengerprosjektoppfølgingsverktøysom viser bl.a. prosjektbeskrivelse
status, milepælerog økonomi. Seksjonentar kontaktmed interngruppensom
jobber med arkiv og saksbehandlingsverktøysentralt.

MARKED
Overføringstariffeneog husholdningstariffeneer idag registrerti forskjellige
regnearkmodellerog seksjonenser ikke behovet for å legge dette over til mer
avanserteløsninger.

I løpet av våren 1993 vil man utvikle skjemaerog eventuelle databaserfor regn-
skapsrapporteringen.Regnskapsrapporteringentas i brukf.o.m. regnskapsåret
1993, og dataenevil bli sendtNVE i 1994.
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Statsstønadenhar utvildet en databasesom brukesaktivt i saksbehandlingen.Den
viser status i saksbehandlingog prosjektenesfremdrift. Videre blir den benyttettil
å se på kriterienefor statsstønad. Registereter er basertpå "everksdatabasen"
som også gir oversikt over omsetningskonsesjonærene.I tillegg er overførings-
tariffenekoblet til everksdatabasen.

Det er utviklet en kontraktsdatabasesom gir oversikt over strukturelleforhold i
kraftmarkedetpr. 1.1.1991. Databasenbenyttes i det daglige tilsyn med markedet.
I forbindelsemed fornying av omsetningskonsesjonenei 1993 vil databasenbli
oppdatert.

Et utdragav elstatistikk-skjemaenesom verkene oversenderSSB med en kopi til
NVE, er registrerti en databasemed kobling til everksdatabasen. I forbindelse
med omleggingen av verkenes rapporteringav regnskapstall,vil elstatistikkenikke
bli omarbeideti første omgang. Tall fra regnskapsåret1992 vil bli registrertutfra
de behov seksjonenhar.

Hydrologisk avdeling

Vassdragsregistereti Windows-versjon
Vassdragsregisterethar i flere år vært tilgjengelig i PC-versjon spesielt tiltenkt
distribusjontil eksternebrukere. For å senke brukerterskelen,er det nå laget en
versjon av registeretfor Windows, basertpå FICS-NT. Pr. 1.1.93 er det bare
mindrerettingersom gjenstårfør den kan distribueres. Dette er trolig et viktig
skritti riktig retningav økt brukav registeret.

HYDMETovetført fra NORDtil SUN
Som en følge av utfasingenav NORD-maskinenei NVE, har datainnsamlings-
systemetHYDMET (fra EFI) blitt lagt over på en ny SUN arbeidsstasjon.Videre
har HD laget et program,HYDCYB, som senderdatavidere over til
CYBER/NOS. Dette systemet brukesdaglig til Hydrologisk avdelings
flomvarslingstjeneste. Ved utfasingav CYBER vil databearbeidelsen(hovedsaklig
1-113V-modellen)legges over til SUN eller CD4680.

Tilsyn- og Beredskapsavdelingen

Ingen
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• Vassdragsavdelingen

Oppgradering og støydemping av PC'ene på avdelingen er nå på det nærmeste
gjennomført. Det er innkjøpt en rimelig blekkskriver (farge) bl.a. for bedre
utnyttelse av mulighetene i Lotus Freelance til å lage gode figurframstillinger mm.

Natur og Miljø (VN)
VN har fortsatt registreringen av fotoarkivet på data. Arkivet har ca. 17.700
lysbilder og registreringsarbeidet er på det nærmeste fullført. Rutiner for oppdate-
ring må innarbeides.

VN har også et terskelregister, men har fortsatt liten kapasitet til å registrere
terskler. Ulike måter å hente inn disse dataene vurderes.

Konsesjon (VK)
Registrering av data i Konsesjonsdatabasen (KDB) pågår fortsatt ved innleid hjelp.
Registreringen fra de lettere tilgjengelige kildene er fullført. I forbindelse med
mer systematisk innsamling av data om hver konsesjon fra arkivet, oppdages fort-
satt konsesjoner som ikke er registrert. Etterspørselen etter data fra KDB er
økende.

Det er også arbeidet med en mer automatisert overføring av data fra KDB til GIS.
Ellers har VKs deltakelse i praktisk GIS-arbeid vært liten pga manglende kapasitet.

Vassdragsteknikk (VV)
Det er liten ny aktivitet på EDB-siden bortsett fra økt registrering av eldre saker i
nåværende VV-saksarkiv ved innleid hjelp (jfr kap 9).
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