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MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Vidar Bolle – Statkraft, Leder 

Marit Klungen, Svorka Energi , deltok ikke 

Åne Sæter, Trønderenergi, vara 

Janne Gunne Helle –Lyse Energi  

Dagfinn Bentås – Østfold Energi, deltok ikke 

Torstein Tjelde, Eidsiva Vannkraft 

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

Eve Walseth, ny sekretær VTF, Energi Norge 

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen 

Dato: 13.03.2017 
Sted: Næringslivets hus, Oslo 

Sak: Styremøte 2-2017, Mandag 13.mars. kl. 16:30-18:00  

 

1. Gjennomgang av møtereferat 25.01.17 og årsmøtereferat: 

 Begge OK 
 

2. Gjennomgang av handlingsplan og vedtekter 

 Kort gjennomgang av handlingsplan, enighet om at det jobbes godt innenfor de 
fleste målene. Det er imidlertid forbedringspotensialet på deltagelse i 
høringsrunder. Mer fokus på dette fremover. 

3. Hva forventes av styremedlemmer 

 Styrets leder gav en kort redegjørelse rundt forventninger til styremedlemmene: 

 Dele erfaring og kunnskap i og utenfor styret.  

 Arrangere vintermøte og regionsmøter 

 Delta på møtene og gjennomføre oppgaver som avtalt mellom møtene 
  

 
4. Pågående prosjekter, Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv (DSHP) 

Rapportene ligger på VTF sine hjemmesider. 
- Bransjeanbefalinger for rehabilitering av eksisterende betongdammer 
Arbeidet er dokumentert i 3 rapporter; eksempler, bakgrunn og anbefalinger. Metodene 
skal verifiseres/testes og det oppfordres til at de som har aktuelle dammer tar kontakt 
med Thomas Konow, Dr. Tech Olav Olsen, thk@olavolsen.no. 
 
- Bransjeanbefalinger for klassifisering av dammer. 
Geir Helge Kiplesund, Multiconsult, har utarbeidet to rapporter; metodikk og notat. 
Metodene skal verifiseres/testes og det oppfordres til at de som har aktuelle dammer tar 
kontakt med Geir Helge Kiplesund, Multiconsult, gthk@multiconsult.com. 
 
- Historiske data og instrumentering 
Oversikt over forskjellige instrumenteringsteknikker er gjennomført, men gjennomgang av 
bruk av historiske data når dammers sikkerhet skal evalueres er ikke gjennomført. Leif B. 
jobber med en løsning på dette, har forespurt Per Vidar Halsnes (BKK). 
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- NGI risikovurdering 
En risikoanalyse gjennomført (Dravladalsdammen), og flere er under arbeid eller 
planlegging (Nesjendammen, Nyhellerdammen og Strandfossen). 
Aktuell informasjon og rapporter fra prosjektet finnes på hjemmesidene: 
https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-
energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/fou-prosjekt-og-rapporter/ 
 

 
5. Oppdatering av hjemmeside 

Gjennomgått 
 

6. Status kontingent 
Det har kommet inn i overkant av 80000 kr i kontingent, fordelt på ca. 230 medlemmer. 
Medlemslistene har blitt oppdatert. 

 
7. Status høstens regionmøter 

 
Regionenes representanter i VTF styringsgruppe tar kontakt med vertskapet i sine regioner 
og sjekker om dato passer, samt hvilket hotell som er aktuelt. Hotellinformasjon og dato 
meldes tilbake til Energi Norge så raskt som mulig for booking. Det oppfordres til at 
transportmuligheter sjekkes opp for eventuell tilpasning av program.  
 
Region Nord   12-13.9.17 – Pasvik Kraft               Aksjon Vidar 
Region Sør-Øst  19-20.9.17 – Statskog     Aksjon Janne Gunn/Torstein  
Region Vest  26-27.9.17 – SFE Produksjon    Aksjon Dagfinn 
Region Midt  3-4.10.17 – Selbu Energiverk    Aksjon Marit 
 
Kontaktpersoner: 
Pasvik Kraft – Monica Jerijervi 
Statskog – Øystein Skjelbred 
SFE Produksjon – Per Helge Eikeland 
Selbu Energiverk – Jan Ove Uthus 
 
Fagprogram utarbeides på neste styremøte. 
 

8. Studietur 
VTF styringsgruppe reiser på ICOLD benchmark workshop i Stockholm 6-8.9.17. VTF dekker 
reise, opphold og deltakeravgift. Frist for early bird registrering er 30.4. Styremedlemmene 
tar en avsjekk på datoer og påmelding gjøres under neste styremøte. 
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9. Møteplan 2017 
 

Dato Tid Sted Tema 

24.04.2017 10-11.30 Skype Påmelding ICOLD september 
Regionsmøter avklart med vertskap og funnet hotell, 
påbegynt program 
 

22.05.2017 13-15.00 Skype Kontaktmøte NVE 
Ferdigstille program regionsmøte 
 

21.08.2017 10-12.00 Skype Status regionsmøter 
Vintermøte 
 

6-8.9.2017 TBD Stockholm Vintermøte 
 

12-13.9.17   Regionsmøte Nord 
 

19-20.9.2017   Regionsmøte Sør-Øst 
 

26-27.9.2017   Regionsmøte Vest 
 

3-4.10.2017   Regionsmøte Midt 
 

11.10.2017 Heldags TBD Tentativ dato for kontaktmøte med NVE.  Asker 
kommune foreslått for befaring (Kistefoss dammen) 
 

27.11.2017 10-12.00 Skype Vintermøte og årsforum 

 
10. Bytte av sekretær 
Eve Walseth tar nå over som sekretær i VTF etter Leif Basberg.  

 
Møtereferat og annet material blir lagt ut her: 

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

energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/ 


