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MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Torstein Tjelde – Eidsiva, Leder 

Marit Klungen, Svorka Energi 

Janne Gunn Helle –Lyse Energi 

Dagfinn Bentås – Østfold Energi  

Øyvind Steffenach – Troms Kraft  

Åne Sæter, TrønderEnergi, vara 

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge 

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen 

Dato: 30.10.2018 

Sted: Skype 

Sak: Styremøte 4-2018, Tirsdag 30.oktober kl. 08.30-10.30  

 

1. Gjennomgang av møtereferat 24.08.18: 

• Referat godkjent 
2. VTF Temadag – program 

• Revurdering rør, stenge- og tappeorganer 
▪ Sesjon 1 - Innlegg om omfang revurdering fra konsulent – hva er viktig å se 

etter, hva er mindre viktig. Basis i veileder, mål om å gi bedre forståelse 
▪ Sesjon 3 – Gjennomgang av metodikk under inspeksjon. Hva ser man etter, 

hvilke metoder bruker man. Evt tilstandskontrollhåndbøker. Her kan både 
kraftselskap og fagansvarlig benyttes 

• Sesjon 1 – oppstart revurdering 
▪ Innlegg fra dameier – omfang av revurdering og hva som må være på plass 

før man starter 

• Sesjon 2 – Flom 
▪ Innlegg som oppfordrer dameier til å sette seg inn i flomberegninger for å 

bedre kunne stille gode spørsmål rundt beregninger. Viktig å bygge 
bevissthet rundt denne typen beregninger og usikkerheten som ligger i 
disse. Hva bør man vite og hva bør man reflektere rundt flomberegninger? 

• Sesjon 4 – fra revurdering til rehabilitering 
▪ Lessons learned, mange eksempler tilgjengelig 
▪ Interessant med innlegg som viser business case i rehabiliteringer 

• Det jobbes videre med programmet frem mot neste møte der man går igjennom 
det man har – Aksjon Torstein og Eve 

3. VTF Vintermøte program 

• Sesjon 1 – se på muligheter for NNCOLD innlegg/Damkrona 

• Forslag om egen sesjon på "Digitalt tilsyn" eks. droner, satelittmålinger, BIM, 
håndtering av data. Erfaringsbaserte innlegg, vise muligheter for effektivisering av 
tilsyn med like bra eller bedre kvalitet enn nåværende metoder.  

• Det jobbes videre med programmet frem mot neste møte der man går igjennom 
det man har – Aksjon Torstein og Eve 
 
 



 

4. Kontaktmøte NVE 
• Utkast til agenda: 

▪ Sak 1K/18 Godkjenning av referat fra forrige møte  
▪ Sak 2K/18 VTF aktiviteter siden forrige kontaktmøte og aktuelle saker – Torstein 

- Prioritering av damrehabiliteringer 
- Hvordan håndtere og sikre at alternative løsninger blir godkjent 

o Fagansvarligs rolle 
o 3.parts vurdering 
o Fleksibilitet i regelverket 

▪ Sak 3K/18 Kommunikasjon i trekanten mellom NVE, dameier og konsulent - Janne 
Gunn 

▪ Sak 4K/18 Høringsprosesser – Dagfinn 
▪ Sak 5K/18 Godkjenningsordning fagansvarlige – Janne Gunn 

- Konsekvens av dagens ordning mtp rekruttering 
- Hvordan opparbeide tilstrekkelig praksis? 

▪ Sak 6K/18 Energi Norge informerer om aktiviteter siden siste kontaktmøte – Eve 
- Publisering av nye fag og FoU rapporter 
- Forslag til program vintermøte, innspill 

▪ Sak 7K/18 NVE informerer om aktiviteter siden siste kontaktmøte – Lars 
- Veilederarbeid 
- FoU 
- Klassifisering 
- Aktuelle saker 

▪ Sak 8K/18 Eventuelt 

• NVE forespørres om innspill til agenda – Aksjon Eve 

• Møtet avholdes enten i Energi Norges lokaler eller på et egnet møterom i Oslo.  

• Forslag om å starte klokken 8 eller 8.30 – sjekker med NVE – Aksjon Eve 
 

5. Eventuelt 

• Punkter på agenda som det ikke ble tid til å gå igjennom skyves til neste styremøte 
 

Møteplan 2018 
 

Dato Tid Sted Tema 

    
05.11.2018 
 
 
06.11.2018 
 
 
16.11.2018 

15.30-18.30 
 
 
Heldagsmøte 
 
 
9-11 

Oslo 
 
 
Oslo 
 
 
Skype 
 

Kontaktmøte, temadag, vintermøte, årsforum m.m 
 
 
Kontaktmøte NVE 
 
 
Forberedelse årsforum, temadag og vintermøte 
 

    

 
Møtereferat og annet material blir lagt ut her: https://www.energinorge.no/vtf 


