
 

 

 
 

 Referat 

 
  
Tilstede:   
Einar Jones-Kobro - Energi Norge (leder VTF, møteleder)  

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
Øyvind Steffenach, Troms Kraft  
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Bjørn Bergheim, Statkraft  
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Reidar Birkeland, Statkraft  
 
Forfall:  
- 
 
Dato: 16.12.2020, kl. 09.00-11.00 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 9-2020  
 

 
 

1. Referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer. 
 

2. Ny praksis fra NVE?  
OM: Hafslund ECOs dam Ørteren er en platedam i kl 2 med en riksvei rett nedstrøms. I 
dammen er det en liten ventil. Det er ikke krav til beredskapsmessig tapping siden dammen 
er i kl 2. 
Til kraftverket er det en vannvei med ett tverrslag. Bruddvannføringen fra denne har 
kapasitet til å gå under brua. Vannveien har vedtak kl 0.  
NVE stiller spørsmål om vannveien skal ligge i klasse 2 som dammen. 
 
Fra diskusjonen:  

• Statkraft, region Midt har 2 driftsvannveier i kl 4 fordi de er en del av 
beredskapsmessig tapping, dvs bidra til dammens sikkerhet 

• Reidar Birkeland opplever samme diskusjon. Han har fått kommentar fra Lindland 
om at det nok er behov for skriftlig klargjøring fra NVEs side. 

• NVE har fokus på at vannveiene skal være i funksjonsdyktig stand, dvs at de kan 
tappes ned for inspeksjon.   

• Dette kan også være aktuelt for DSHP.  

• Troms Kraft har fått krav om å drive tunnel ved siden av krv for kl 3 anlegg 

• Tydelig at dette er en ny praksis fra NVE der det nye forslaget strider med vedtak fra 
kun få år tilbake. 

 
Temaet settes på agendaen for kontaktmøtet med NVE. EK og AMR legger opp forslag til 
møtet. Generelt punkt om involvering og diskusjon med NVE. 

 
3. Platedammer   

Forsterkning eller utskifting av platedammer i klasse 3 og 4 skal prioriteres. NVE har dialog 



 

 

med dameiere angående porteføljen for disse.  
 

4. Kartlegging skade på fyllingsdammer – orientering om status for DSHP-kartlegging  
Status for tilbakemeldinger fra selskapene ble gitt i møtet.  
Det er sendt en oppfordring fra DSHP, Instrumentering og historikk til medlemmer av 
Fagforum Vannkraft om å sende inn case Link til mail 
 

5. Status utvikling av håndbøker  
Energi Norge skal lanse en ny publikasjonsportal. Alle håndbøkene skal eksporteres til denne 
nye plattformen. Oppdatering av håndbøkene utføres deretter. Budsjett til dette arbeidet er 
noe redusert i Energi Norge.  
 
Det kan også være aktuelt å oppdatere et gammelt produkt fra VR VassdragsRegulantenes 
forening: Driftserfaringer (gul perm).  
 

6. VTF NVE kontaktmøte - punkter til agenda 
Agenda gjennomgått i møtet, EK og AMR korrigerer og tidsetter agenda, oversendes NVE 
etter møtet.  
 

7. Årsmøte, Årlig handlingsplan og Styrevalg  
-Årsmøtet fastsatt til mandag 25.januar, kl 13 til 14.30, Teams 
-Utkast til Årsmelding er sendt ut. Frist for tilbakemeldinger fra VTF Styret: fredag 8.januar kl 
12. Årsmeldingen sendes medlemmer av VTF 11. januar. 
- Handlingsplan: VTF Styre: Gå gjennom og tilbakemeldinger 8.januar 
-Styrevalg: Øyvind tar gjenvalg 
 

8. Status Temadag og arrangement  
Agenda og justeringer for hvert av arrangementene ble gjennomgått. 
 

9. Eventuelt 
Ingen saker 

 
10. Neste møte 

NVE VTF kontaktmøte 12.januar 2021 

https://nhosp.sharepoint.com/sites/VTF-styret/Shared%20Documents/General/Styrem%C3%B8ter/2020/M%C3%B8te%209-2020/Fagforum%20vannkraft%20-%20case%20til%20overv%C3%A5king%20og%20instrumentering%20av%20dammer.msg

