
 

 

 
 

 Referat 

 
  
Tilstede:   
Bjørn Bergheim, Statkraft (leder VTF) 
Sigve Rist, Lofotkraft Produksjon  
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Ragnhild Hoel, Tafjord Kraftproduksjon 

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
 
Forfall:  
 
Dato: 13.9.2022, kl. 08.30-11.30 
Sted: Svolvær, Thon Hotel Lofoten 
Sak: VTF Styremøte #7-2022  
 

 

1. Kommentarer til agenda og godkjenning av referat fra møtet  
Referat godkjent #6-2022  

VTF SAKSBEHANDLING 

2. Måling av deformasjon på betongdammer i klasse 3 og 4 
Måleparametre er inkludert i Damsikkerhetsforskriften § 7-2 femte ledd, tabell 7-2.2, se 
også Veileder Overvåking av vassdragsanlegg. Statkraft, region Sør har fått avvik på 
dette. Det er store utfordringer med å få målt deformasjoner ihht krav i forskriften.  VTF 
stiller spørsmål til verdien av å gjennomføre disse målingene. NVEs forslag til nøyaktighet 
er på +/- 2 mm (vedlegg i Veileder). VTF kan oppfordre VTA'er om å søke dispensasjon fra 
kravet. Er det andre målemetoder som kan være like nøyaktige og mindre 
ressurskrevende?  

Videre oppfølging: AMR hører med Aslak B Foss i DSHP AU om erfaringer og mulighet for 
å inkludere måling på betongdammer. Vurder også dette som tema for VTF Vintermøte. 
 

3. Kombinasjon av ulykkeslaster 
Ved Finndalsdammen (platedam klasse 1) er det planlagt ombygging til lamelldam med 
støp mellom annenhver seksjon. NVE ber om dokumentasjon på at pilarer (lameller) er 
sideveis stabile for ulykkessituasjonen platebrudd. NVE krever denne kontrollen ved 
MFV. Dette blir som å kontrollere for 2 ulykkeslaster. 

Kravet ligger i Veileder, men er ikke håndhevet tidligere. 

Oppfølging: VTA (Bjørn) følger opp denne konkrete saken. Om VTF får kjennskap til 
tilsvarende saker der flere ulykkeslaster kombineres, må dette vurderes på nytt i VTF. 

 

 
4. Problem m fremdrift på revurderinger 

VTF registrerer at revurderinger tar lang tid og at konsulentene har store problemer med 
tilstrekkelige ressurser. Det er mange eksempler på at selskapene ikke klarer å overholde 

https://nhosp.sharepoint.com/:w:/s/VTF-styret/ETyETpJIYWRLltYEiPAZoEUBi42niwk3dsTu98SOmwKKxQ?e=yk2RhC
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_03.pdf


 

 

2 års fristen for innlevering til NVE. VTF foreslår at man følger opp konsulenten tett og 
kobler inn avdelingsleder i det aktuelle konsulent-selskapet ved behov. Ta også kontakt 
med aktuell saksbehandler i NVE for å orientere om status. 
 

ARRANGEMENT 

5. VTF regionale høstmøter 2022 
Oppdatert Program VTF Høstmøter – mindre justeringer gjennomgått. 
 

6. VTF Dagene 1. og 2.februar 2023 
Fagdag fyllingsdammer – samarbeid med egen komite, se forslag  
Vintermøte: Til neste møte foreslår hvert styremedlem 1 presentasjon fra 'sitt' regionale 
møte og vurderer om det er aktuelle presentasjoner fra forslaget til Øyvind Steffenach 
ang tunneler. 
Arrangere sikkerhet for allmenheten 31.1 

 
ANNET 

7. Neste styremøte (Teams): 17.10 kl 14.00 – 16.30 

 

https://nhosp.sharepoint.com/:x:/s/VTF-styret/ETI1krw1QnFPhUc9WTSsv1EBERjP5k9ul4PeMUIUyVA0hQ?e=C5LM1B
https://nhosp.sharepoint.com/:x:/s/VTF-styret/EVde0OPQpKtFqYA8FuQ54sUBmOzUi3QYJT4GhjyYcLzt5w?e=Ufrizw
https://nhosp.sharepoint.com/:u:/s/VTF-styret/EcvI2Ju67-tDlIB4cCSIQQgBM4oVjVZjHITruds7RDiL5g?e=IGoYAd

