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MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Torstein Tjelde – Eidsiva,  Leder 

Marit Klungen – Svorka  

Janne Gunn Helle – Lyse Produksjon  

Dagfinn Bentås – Østfold Energi 

Øyvind Steffenav – Troms Kraft 

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge 

NVE: 

Lars Grøttå, NVE 

Karen Marie Straume, NVE 

Kjell Molkersrød, NVE 

Kopi: Vararepresentanter VTF, Eivind Heløe og Magne Fauli, Energi Norge 

Dato: 06.11.2018 

Sted: Energi Norges lokaler, Oslo 

Sak: Kontaktmøte med NVE 6.november 2018 kl. 08.00 - 14.00  

 

SAK 1K/18 Godkjenning av møtereferat fra forrige møte 

Referat fra 19.10.17 er godkjent 

 

SAK 2K/18 VTF aktiviteter siden siste kontaktmøte og aktuelle saker 

1. VTF aktiviteter siden forrige kontaktmøte 

a. Vintermøte og temadag "Klassifisering og alternative løsninger – ta 

forskningen i bruk!"  30.1-31.1.18 – stor oppslutning og gode 

tilbakemeldinger, vil fortsette med 2-dagers arrangement.  

b. Regionmøter avholdt i Alta, Surnadal, Stavanger og Færøyene med god 

oppslutning. VTF mottar gode tilbakemeldinger fra deltakerne om muligheten 

til å møte NVE her.  

 

2. Hvordan håndtere og sikre at alternative løsninger blir godkjent 

a. Fagansvarligs rolle og 3.parts vurdering 

i. Ikke alle fagansvarlige er oppdatert på dagens krav i retningslinjer og 

veiledere. Viktig at NVE synliggjør ved krav om revidert eller 

tilleggsdokumentasjon eller et eventuelt avslag om dette er tilfellet slik 

at dameier kan følge opp dette videre.   

ii. For å sikre oppdaterte fagansvarlige kan et eget forum være en løsning, 

men det mangler incentiver til å prioritere slike arrangement. Samtidig 

oppleves det at fagansvarlige har høy arbeidsbelastning og liten 

kapasitet tilgjengelig. 

iii. Kostfokus hos dameier kan være begrensende ift å få frem kreative 

løsninger, samtidig påpekes det at involvering av VTA og prosess for 

øvrig er viktig ift hvilket sluttresultat man får ut av forprosjekter. 

 

b. Fleksibilitet i regelverket 

i. Hvordan oppfylle krav til sikkerhetsfaktor?  

1. Risikovurderinger - Sverige langt fremme her. NVE skal se på 



 

resultatene fra Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv når disse 

er ferdige. 

ii. Dispensasjoner 

1. Søknad skal begrunnes med at løsning er sikkerhetsmessig 

forsvarlig 

2. Større mulighetsrom i lavere klasser. NVE foretar en grundigere 

gjennomgang i de høyeste klassene 

 

 

SAK 3K/18 Kommunikasjon i trekanten mellom NVE, dameier og konsulent 

o Viktig at både dameier og konsulent er oppdatert på gjeldende regelverk og 

forvaltningspraksis. 

o Forslag om at NVE arrangerer "regelverksdag" der man går grundigere inn på 

fokusområder i infoskriv, endringer i retningslinjer/veiledere. Viktig å sette fokus 

på damsikkerhet. 

 

SAK 4K/18 Diskusjon/avklaring vedrørende status og myndighet til 

styremedlemmer i VTF 

o Bakgrunn for sak er usikkerhet fra høringsprosess i vinter der det var noen 

uklarheter rundt hvem NVE anså at VTF representerte når de kom med 

høringsinnspill. 

o NVE presiserer at de anser VTF som et rent faglig råd og ikke som representant 

for hverken medlemmers eller styremedlemmers arbeidsgivere. 

o Viktig ved fremtidige høringsprosesser: 

o NVE sender VTF/Energi Norge beskjed i god tid om at en høring nærmer 

seg 

o Med bakgrunn i forhåndsvarsel fra NVE setter VTF ned en komite som 

skal jobbe med høringsuttalelse når denne prosessen starter. 

o Vedrørende sist utsendte høring (Fyllingsdam med oppstrøms betongplate) – VTF 

ved Øyvind Steffenach forespør NVE etter liste over dameiere som sitter med 

denne typen dammer. Dette blir underlag for videre høringsprosess. 

 

SAK 5K/18 Godkjenningsordning fagansvarlige 

o Bakgrunn for sak er tilbakemeldinger fra yngre, lovende konsulenter som ser at de 

ikke vil ha opparbeidet seg tilstrekkelig praksis (60 mnd) for godkjenning i de 

høyeste klasser før de er nærmere pensjonsalder. Mange av de nåværende 

fagansvarlige har fått sin praksis fra tider da det var adskillig mer dambygging enn 

det er pr i dag.  

o Forslag om å se på muligheten for å differensiere mellom klasse 1, klasse 2 og 

klasser 3&4. I dag skilles det kun mellom klasse 1 og klasse 2-4. 

o NVE skal fremskaffe oppdatert underlag med aldersoversikt til fagansvarlige, 

samt ta en gjennomgang av listene og stryke de som ikke lenger er aktive.  

 

 

SAK 6K/18 Energi Norge informerer om aktiviteter siden siste kontaktmøte 

o Se vedlagt presentasjon 

 

 

SAK 7K/18 NVE informerer om aktiviteter siden forrige møte 

o Veileder overvåkning og instrumentering 

- I sluttfase med behandling av høringsinnspill. 



 

- Blir et møte med bransjen 9.januar for en siste gjennomgang med 

muligheter for å gi innspill 

- Status for denne veilederen blir gitt under VTF Vintermøte 

o Betongveileder 

- Fullført workshop med representanter fra konsulenter, VTF og Energi 

Norge 

 

o Andre aktuelle veiledere for oppdatering  

- Flomberegning  

- DBBB 

o FoU 

- TunnelRoughness 

- Søkt om midler til FoU forprosjekt for å se på vindpåkjenninger, islast etc. 

på fyllingsdammer 

o Klassifisering 

- Fullfører klasse 2 ila 2018 

- Ferdig med klasse 3 & 4 

o Andre aktuelle saker 

- Kjetil Lund starter 1.april 

- Ny regionsjef på Hamar ansatt 

 

SAK 8K/17 Eventuelt 

o Ingen saker 


