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MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Vidar Bolle – Statkraft, Leder 

Mathilde Stoskopf – Sweco 

Marit Klungen, Svorka Energi  

Janne Gunne Helle –Lyse Energi  

Dagfinn Bentås – Østfold Energi 

Leif Basberg, sekretær VTF, innleid til Energi Norge frem til mars 2017 

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen 

Dato: 25.01.2017 
Sted: Skypemøte 

Sak: Styremøte 1-2017, Onsdag 25.januar. kl. 10:00-10:50  

 

 Gjennomgang av underlag for årsmøte  

 Innkalling OK, Årsmelding OK, Handlingsplan OK, Vedtekter OK, Valgkomiteens 
innstilling. OK 

 Oppfølging av aksjonspunkter  

 Når vi oppdaterer listen og medlemmer av VTF så inkluderes det en kolonne hvor 
man kan angi hva som er medlemmets kjernekompetanse. Dette kan brukes hvis det 
er ønske om å samle faggrupper eller ved høringer. 

 Medlemsavgift, fakturaer er sendt og innbetaling for 2016, pågår   
    

 Gjennomgang av siste møtereferat.  (Ble bare delvis gjennomført punkter oppdatert som 
relevant) 

 Det utarbeides en tabell som gir oversikt over alternative løsninger som er 
godkjent og en tabell, over dispensasjoner klagesaker den ligger på 
hjemmeside og oppdateres.  

 Rapporter fra Damsikkerhet i helhetlig perspektiv kan være nyttig når 
eksempler skal hentes.  

 Viktig at arbeidene som utføres av Sweco/Norconsult, Multiconsult og Dr 
Techn Olav Olsen for damsikkerhet i helhetlig perspektiv blir spilt inn til NVE i 
deres veiledningsarbeid. 
 

 Vidar Bolle og Mathilde Stoskopf deltok på møte vedr. høringsinnspill på rapporten 
«Evaluering av eksiterende betong dammer». 

 Norconsult hadde mange innspill. 

 Vanskelig å oppnå konsensus. 

 VTF oppfordrer Energi Norge til å gi ut rapporten da det oppfattes 
som et bra innspill til å utvikle veilederen for eksiterende betong 
dammer.  

 Dameiere må utfordre rådgiverne i større grad for å finne gode 
løsninger, rapporten kan gi noe punkter som dameieren kan 
benytte. 

 Rapporten gir ikke et endelig svar men er et bra innspill til videre 
utvikling. 



 

 

 Prosjektet Dam sikkerhet i helhetlig perspektiv ønsker hurtigere fremdrift. DSHP 
sammen med dameier kan være med å finansiere undersøkelser der forslag i 
Betong/Klassifisering/Historikk og Instrumentering rapporten kan underbygges 
videre. Etter samme modell som bli benyttet for anvendelse av risikoanalyser. 
 
 

 Regionsmøter. 
 

Kommer tilbake til dette etter årsmøte, sted og vert er allerede 
funnet for alle møtene.  

 

 Vintermøte 2 dager 
o Fagdag på Dam i forkant av Vintermøte vi forsetter suksess fra i fjor og har 

en fagdag før vintermøte.  
o Sikkerhet for allmenheten ved vassdragsanlegg. Hvordan kan vi bidra til en 

mer uniform praksis. Vi holder kurs i parallelt Tema dag. 
o Alt klart  
o Årsmøte 26 er påmeldt.  
o Fagdag betong 67 påmeldte + 17 foredragsholdere.  
o Vintermøte 80 påmeldte + 17 foredragsholdere. 
o Sikkerhet for Allmenheten 15 påmeldte + 6 foredragsholder. 

 

 Møteplan 2017 
Bestemmes på første møte etter Årsmøte. 

 
Møtereferat og annet material blir lagt ut her: 

https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-

energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/ 


