
 

 

 
 

 Referat 

 
  
Tilstede:   
Einar Jones-Kobro - Energi Norge (leder og sekretær VTF, møteleder)  
Anne Marit Ruud, Energi Norge AS 
Hans Erik Trongkleiv, Energi Norge/Sweco   
Øyvind Steffenach, Troms Kraft  
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Bjørn Bergheim, Statkraft  
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Reidar Birkeland, Statkraft  
 
 
Forfall:  
- 
 
Dato: 09.10.2020 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 7-2020, fre 09.10.2020 kl. 09.00-10.30 
 

 
1. Velkommen til Anne Marit 

 
2. Forrige referat 

Ingen kommentarer, hverken til internt eller eksternt referat. 
 

3. Siste forberedelser før Høstmøte 
På track. Innspilling av foredrag foregår, digitale befaringer er ferdige. Vi har bedt om å få 
laget en liten trailer for markedsføring. Påmelding er foreløpig noe under pari, vi har bedt om 
mer markedsføring. 
EK avklarer om 1 login kan brukes av flere. 
 

 
4. Status Temadag 

Omgjøres til digitalt arrangement, opprettholder dato. En full dag, 3+3timer. 
Diskusjon av aktuelle presentasjoner: 
- IB: ønsker Bjarne Børresen (Multi) om Aura. Hans Erik: Multiconsult sier tidspunktet ikke 

passer, de er ikke klare for å presentere noe nå.  
- Ønsker presentasjon av hendelser som gjelder vannveikompoenenter. 
- Inspeksjon av vannfylte komponenter, ikke fra leverandør 
- Havaribonanza vannvei-style 
- Programmet mangler tilsyn, drift og vedlikehold, utskifting, det jevne arbeidet. 
ØS: Klassing av offshoreinstallasjoner skjer ofte, stor forskjell fra praksis i vannkraftbransjen. 
For lite fokus i bransjen vår.  
IB: Fellen er at man tror at Revurdering er kontrollen man skal gjøre. Når revurdering skjer, 
skal vedlikehold allerede være utført. 
ØS: Har regulantene en systematikk for vannveisvedlikeholdet sitt? Manglende 
Vedlikeholdsprogram. Kultur 
IB: Tema: små objekter, store konsekvenser. Multi/Aura: skifte av tappeventil 
HET følger opp forslagene som ble diskutert i møtet. 



 

 
 
 

 
5. Status Vintermøte 
 

Omgjøres til digitalt arrangement, opprettholder dato. En full dag, 3+3timer. 
 

Hans Erik presenterte status 
Paneldebatt: er Lorenzo Lona interessert? 
Ordstyrer er viktig, styret må gjøre en jobb i å finne god kandidat. Lorenzo Lona 

 
 
6. Neste møte 

11.nov kl 09-11 
 


