Referat for ekstern deling

Tilstede:
Øyvind Steffenach – Troms Kraft
Einar Kobro - Energi Norge (leder og sekretær VTF, møteleder)
Bjørn Bergheim, Statkraft
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO
Hans Erik Trongkleiv, Energi Norge
Reidar Birkeland, Statkraft
Gjester:
Richard Duncumb, Multiconsult (til kl 0945)
Gro Dyrnes, Multiconsult (til kl 0945)
Anne Marit Ruud, Statkraft
Leif Lia, NTNU (til kl 0945)
Forfall:
Ingebrigt Bævre, Statkraft
Dato: 09.09.2020
Sted: Teams
Sak: VTF Styremøte 6-2020, onsdag 09.09.2020 kl. 09.00-11.00

1. Innspill til sesjon på VTF Vintermøte om Munkebotnhendelsen
Multiconsult var invitert for å presentere sine tanker om hvordan en sesjon rundt
Munkebotnhendelsen kan bygges opp. Leif Lia var også invitert for å gi råd til styret rundt
oppbygningen av en slik sesjon.
Richard Duncumb presentert Multiconsult sitt syn på bakteppe, læringspunkter, forslag til
opplegg for Vintermøte. Styret og Leif Lia diskuterte. Straffesaken er avgjort av
myndighetene. Det er enighet om at en slik seanse må inneha en nøytral fremlegging av
hendelsesforløpet. Alle involverte parter inviteres til å legge frem sitt syn på felles
læringspunkter for bransjen.
Det ble nevnt ønske om at NVE inviteres til å snakke om formelle krav. De kan utfordres på
mulige behov for endringer i DSF.
Det er ønskelig med et foredrag om "Roller, ansvar, og krav til dokumentasjon". Holdes av
advokat?
Det er referert en intern og en ekstern versjon av diskusjonen rundt dette temaet. I denne
eksterne versjonen er det kun presentert et sammendrag av diskusjonen.

2. Resterende program Vintermøte
Innspill fra sist, noen nye ideer?
ØS: Utfasing av sikkerhetsansvarlig i DSF av 2010. Ansvaret ble lagt til VTA i ny forskrift, men
kun beskrevet i gammel forskrift. Forespørsel til Lars Grøttå om foredrag.

OB: HydroCen, status i aktuelle prosjekter, WP1 (Leif Lia) og WP4 (Torbjørn Forseth/Atle
Harby).
Andre forskningsmiljøer?
Beregningsmetodikk sideoverløp, Håkon Haugsrud, NVE (internt FoU-prosjekt).
Status så langt:
• Om nyer erfaringer fra bruk og kommentarer fra NVE er tilgjengelig: DSHP-metoden,
Øyvind Pedersen, Multiconsult
• CFD og modellforsøk på flomkapasitet, Olav Anders Gjørstad, Norconsult
• Dam Stølsvann, Knut Kinne, BKK

3. Godkjenning av referat fra forrige møte
Ingen kommentarer
4. Program Temadag
Hans Erik gikk gjennom status. Noen tråder fra sist møte bærer frukter, men det trengs
fortsatt flere forslag til foredrag.

5. Høstmøte
Sikkerhet for 3.person mangler foredragsholder. Øyvind foreslår å kontakte Jostein Jerkø.
Videoinnspilling og lokale
Plattform for sending

6. Eventuelt
Ingen innspill
7. Neste møte
09.10.2020 kl 09-1030, Teams

