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Tilstede:   
Øyvind Steffenach, Troms Kraft (leder VTF, møteleder) 

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Bjørn Bergheim, Statkraft  
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Reidar Birkeland, Statkraft 
Ragnhild Hoel, Tafjord Energi 
 
Forfall:  
 
 
Dato: 3.6.2021, kl. 09.00-12.00 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 4-2021  
 

 
Velkommen tilbake til Ragnhild. 

1. Referat fra møtet 3-2021 godkjent  
VTF Styremøte #3-2021  

ARRANGEMENT 

2. VTF Arrangementer  
a. PTK2021 – rekordhøy deltagelse. Mange gode tilbakemeldinger på plattformen som 

ble brukt og lengde på arrangementet. 
b. VTF Høstmøte 2.november 2021 Se oppdatert agenda her: Høstmøte 2021 

Oppfølging: 
- For markedsføring av arrangementet: Oddmund og Ingebrigt sender over bilder av 
årets befaringsobjekter for publisering på nettside. 
- Kontakt med aktuelle foredragsholdere: Se ansvarlig for oppfølging i regnearket, 
kolonne E 

c. 'Sikkerhet for 3.person' i Q4 som fysisk møte eller hybrid. Agenda fra 2015, 2016 
og 2017 finnes her: Sikkerhet for allmenhetens.  
Neste styremøte: Sette dato. Gjennomgang av tidligere agenda for justering 
og oppdatering for arrangementet i 2021. 
 

VTF SAKSBEHANDLING 
3. Ny rapport om klimaendringer fra NVE: Hvordan vil klimaendringene påvirke 

damsikkerheten i Norge? Rapport 21.5. Denne har fått litt medieoppslag blant annet i 
NRK: https://www.nrk.no/norge/nve_-625-dammer-i-norge-er-sarbare-for-
klimaendringer-1.15507770. Lars Grøttå deltok på DSHP-møtet forrige uke og forklarte 
litt om rapporten og bakgrunnen for utvelgelse av de 9 mest sårbare dammene. Det er 
ønske fra bransjen å få kjennskap til hvilke dette er, så vi får en presentasjon av 
rapporten i FF Vannkraft 9.6 med innlegg fra NVE. 
NVE vil ha en dialog med de aktuelle dameierne. Resultatene i rapporten vil bli brukt ved 
flomberegninger og revurderinger. 

https://teams.microsoft.com/l/file/41EEB7F9-C573-4A72-B296-ECA8992CEF56?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2021%2FStyrem%C3%B8te%203-2021%2FReferat%20VTF%20styrem%C3%B8te%20%233-2021%20.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76
https://teams.microsoft.com/l/file/7F499662-06CC-42D1-88D5-8C13D850342B?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FVTF%20H%C3%B8stm%C3%B8ter%2FH%C3%B8stm%C3%B8ter%202021%2FProgram%20VTF%20H%C3%B8stm%C3%B8ter%202021.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:595fd93deff945f8a369d1d74ff1d612@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adec0415c3ca440269b646497eaa8d97e%40thread.tacv2/VTF%2520Sikkerhet%2520Allmenheten?groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76&tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118
https://www.nrk.no/norge/nve_-625-dammer-i-norge-er-sarbare-for-klimaendringer-1.15507770
https://www.nrk.no/norge/nve_-625-dammer-i-norge-er-sarbare-for-klimaendringer-1.15507770


 

 

VTF tar rapporten til etterretning. 
 

4. Utarbeidelse av oversikt over saksbehandling NVE og OED for viktige saker. 
Opprettet mappe i Teams: 'Dispensasjoner' for konkrete saker og oversikt. 
AMR ser etter en fyldigere liste som skal være utarbeidet tidligere. 
 

5. Klassifisering av vannvei. – utsettes til neste møte. 

6. Tre Veiledere fra NVE som gjelder flomberegninger har vært på høring:  
- Flomberegninger for dammer – høringsfrist 31.5 
- Veileder for flomberegninger - høringsfrist 31.5 
- Sikkerhet mot flomfare – utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak  - 

høringsfrist 14.5 

Høringsinnspill Vedlegg 1 og 2. Aktuell sak til neste Kontaktmøte med NVE. 

7. Noen som vil teste ut ballong for tetting av tunneltversnitt? 
Det er utført et forprosjekt ved NTNU som del av HydroCen, WP1 som har sett på 
muligheten for bruk av oppblåst ballong som «fangdam» under arbeid i tunneler. Det er 
ønske om å teste dette i Norge. Forslag om at Per Vidar Halsnes presenterer fordeler og 
betingelser for dette på VTF høstmøte. Momenter fra diskusjonen tas videre til Per Vidar. 
AMR følger opp. 

INTERNT VTF 

8. Kurs og styretur for VTF. Tentativ uke 35. Reidar presenterte forslag til plan for VTF 
Styretur med besøk av kraftverk og dammer i Ulla-Førre samt Lysebotn kraftverk med 
dammer. 
Reidar detaljerer, og AM kontakter Lyse/Hydro. 
VTF styremedlem kan delta gratis på et EN kurs/konferanse. Dette avklares med 
styreleder/styret. 

9. Utkast til Avtale mellom VTF og Energi Norge, se Vedlegg – saken utsettes til neste møte 
 

10. Eventuelt 
Utkast til agenda for styremøtet sendes hele styret 1 uke før møtet. 
 

11. Neste styremøte: uke 35 – som del av styretur til Rogaland 

https://teams.microsoft.com/_#/files/Generelt?threadId=19%3A430248298f9f4d869a4b04b144e8c860%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Dispensasjoner&rootfolder=%252Fsites%252FVTF-styret%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FDispensasjoner
https://www.nve.no/media/11842/flomberegninger-for-dammer_h%C3%B8ringsversjon.pdf
https://www.nve.no/veileder-for-flomberegninger/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/nves-veileder-for-sikkerhet-mot-flom-sendes-pa-horing/
https://nhosp.sharepoint.com/sites/VTF-styret/Shared%20Documents/General/Styrem%C3%B8ter/2021/Styrem%C3%B8te%204-2021/201910903%20-%20H%C3%B8ringsinnspill%20til%20NVEs%20veileder%20for%20sikkerhet%20mot%20flom%20fra%20Energi%20Norge.msg
https://teams.microsoft.com/l/file/2187C3E7-A7D9-4615-BBDA-1FBB7F350ED6?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2021%2FStyrem%C3%B8te%204-2021%2FEN%20H%C3%B8ringsuttalelse%20Flomberegninger%20for%20dammer.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76
https://teams.microsoft.com/l/file/C5C1E841-008A-4DDE-AD9E-CC6AE22EE983?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2021%2FStyrem%C3%B8te%202-2021%2FStyrem%C3%B8te%20%232-2021%20Vedlegg_Avtale%20Energi%20Norge_VTF%20feb21.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76

