
 

 
 

Referat 

 

 

  

Tilstede:  VTF styringsgruppe: 

Ragnhild Hoel – Tafjord Kraft 

Richard Volhovd – Skagerak Kraft 

Ingebrigt Bævre – Statkraft 

Oddmund Brevik – Hafslund E-CO  

Øyvind Steffenach – Troms Kraft  

Einar Kobro - Energi Norge (sekretær VTF, møteleder) 

Martin Eek Burud, Energi Norge 

Dato: 21.04.2020 

Sted: Teams 

Sak: Styremøte 2-2020, tirsdag 21.04.2020 kl. 09.00-11.00 

 

 

 
1. Velkommen til innleid konsulent, Martin Eek Burud 
 
2. Valg av leder 

 
Einar Jones-Kobro, Energi Norge, velges til leder frem til Årsmøte 2021. 
 

3. Gjennomgang av referat fra forrige møte 
  

Damkrona beholdes på VTF Vintermøte, det er riktig fagforum.  Utdeling flyttes til rett før 
lunsj. 
 

4. PTK evaluering 
 
Deles senere, når presentasjon av resultatene er sammenstilt. 
 

5. Korona og status, avlyse regionmøter? 
 
Ikke aktuelt fra kraftselskapenes side å arrangere fysiske regionmøte. Øyvind: Einar bør 
snakke internt i EN om teknisk utstyr og kvalitet på nettmøter og -foredrag.   
Fysisk oppmøte blir vanskelig, men styret ønsker en nettbasert versjon. Vil vise 
omstillingsevne. Høstmøte, nasjonalt? 
Hvordan prises slike arrangementer? 
Tidspunkt har tradisjonelt vært bestemt av befaring. Utsettes noen uker pga 
befaringsbelastning? Forslag til dato: onsdag 14.okt.  
"Livesendt" befaring? Opptak, redigert? Kjenner styret til noen prosjekter eller objekter som 
egner seg? 
Evaluering fra sist regionmøter gjøres tilgjengelig for Martin. 
Ha gjerne en miljørelatert sesjon. 
To temadager?  
Valg av teknisk løsning for webinar. Innspill fra GodForskerMorgen. 
Egen Teamskanal for VTF-styret. 
 

6. Program og vertskap til regionmøter 



 

 

Regionmøter avlyses, ref punkt over. 
 

7. Avtaleverk mellom VTF og EnergiNorge 
 
Ikke noe dokument funnet enda, men EnergiNorge leter videre i arkivet. 
 

8. Innspilling av videoer, formidling av forskningsresultater 
 
Bibliotek på forskningsresultater? Energi Norge bør ha søkbart bibliotek over alle prosjekter 
vi har hatt gjennom tidene. Mange store eldre prosjekter er ikke tilgjengelig for 
kraftselskapene. 
 
Øyvind: Lukka flomløp, krav om modellforsøk kl 2-4. Svært mange forsøk utført på 
Vassdragslaboratoriet, laboratoriet har arkiv over forsøksresultater. Morten Skoglund og 
andre kjenner arkivet. Samarbeid mellom EnergiNorge og NTNU? 
 
 

9. Styretur  
ICOLD 2021 Marseille? Nordic ICOLD 
Ulla Førre, Ikke svart  
Sørlandet, hva med Mandalsvassdraget (AlternaFuture)  
Vattenfall lab, patrik.andreasson@vattenfall.com 
Hafslund E-CO i Hallingdal 
 
Styretur ikke aktuelt pt pga korona, utsettes inntil videre. 

 
10. Eventuelt 

a. Rekruttering  
Vassfiks dårlig koordinert og markedsført. Bransjen bør involveres bredere og 
tidligere. Energi Norge kontakter NTNU. 
Traust gammel forsamling, faget må ha litt hjelp til å nå ut til studenter og andre.  
Trenger også fokus på maskinfaget da mange komponenter i et vannveissystem er 
maskintekniske. 
Bransjen må tenke litt nytt når det gjelder hvem som kan fylle viktige roller, som 
VTA. Må ikke bare ha øynene på NTNU, andre miljøer leverer også kompetente og 
kvalifiserte kandidater. 
EVU-kurs har blitt borte. Hvorfor? 
Hvorfor klarer ikke bransjen å samles om markedsføring av bransjens rolle i klima- og 
bærekraftssaken? Vi må koordineres oss og smales på f.eks. Næringslivsdagene med 
tydelig budskap inn mot klimaløsningen. 
Videosnutter om fornybar strømproduksjon inn i barne/ungdomsskole-undervisning, 
samfunnsfag eller naturfag? Bransjen har mange enkle videoer som kan brukes til 
formålet. 

  

https://hydrocen.blog/2019/09/06/forsker-pa-ekstrem-ombygging-av-vannkraft/
mailto:patrik.andreasson@vattenfall.com


 

 

 
 

11. Neste møte 
Dato: onsdag 27.mai, kl 09-11. 
 
Punkter til agenda: 
Høstmøte 

Temaer 
Teknisk løsning 
Kandidater til befaringsobjekter 

Temadag, valg av temadag. Forslag: driftsprosedyrer, tilsyn og revurdering av mekaniske 
komponenter.  Liste over tidligere temaer: Sikkerhet for allmennheten, Betong, Revurderinger, Flom 
og Flomberegning. 


