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NNCOLDs faggrupper
Den 30.08.02 ble det arrangert NNCOLD et møte for å diskutere eventuell opprettelse av
faggrupper. Innkalling til møte ble også sendt NNCOLDs medlemsfirma/-organisasjoner.
Møte resulterte i at det ble opprettet 2 faggrupper innen følgende områder:
•

Damsikkerhet

•

Miljø og offentligheten

Faggruppene er videre inndelt i 10 fagområder.
Faggruppene vil fungere som en kunnskapsdatabase der medlemmene kan være med å gi
innspill i forbindelse med arbeidet i ICOLDs tekniske komiteer. Faggruppene er åpne for alle
som ønsker å være med, også de som ønsker å delta for å opprettholde eller bygge opp
kompetanse. Arbeidet skjer på frivillig basis.
Medlemmer av faggruppene blir inkludere på distribusjonsliste fra NNCOLD og vil bli holdt
løpende orientert om aktiviteten i NNCOLD og ICOLD.
Til nå er det registrert 26 medlemmer og vi håper at flere kan være ha glede av å være med i
faggruppene. Interesserte kan henvende seg til NNCOLDs sekretær som også

NNCOLD som høringsinstans
Som dere kanskje har registrert er NNCOLD inkludert som høringspart for nye retningslinjer
fra NVE knyttet til forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg. Vider mottar også
sekretariatet høringsutkast til ICOLDs tekniske bulletiner før de utgis i bokform.
Når NNCOLD mottar høringsutkastet, videresendes informasjon om dette til medlemsfima/organisasjoner samt medlemmer av respektive faggrupper.
Gjennomgang og kontroll av høringsutkast på både NVEs retningslinjer og ICOLDs
bulletiner er en grunnleggende mulighet for påvirke innhold og kvalitet i publikasjoner som i
framtiden vil benyttes av mange. NNCOLD håper derfor at medlemsbedriftene/organisasjonene og medlemmer av faggruppene vil sette av tid og resurser for gjennomgang
av høringsutkast.

Innlegg til ICOLDs kongress i Montreal, 16-20 juni 2003
Det fremdeles mulig å bidra med foredrag til kongressen. For å bli vurdert, må utkast til
manuskript for foredraget (1000-1100 ord) oversendes General Reporter innen 15 mars 2003.
E-post adresse til General Reporter er tilgjengelig i NNCOLDs sekretariat, mens oversikt over
tema for kongressen lgger på kongressens hjemmeside. Kopi av teksten sendes til ICOLD (epost: secretarie.general@icold-cigb.org) og NNCOLDs (e-post: tko@nve.no).
NNCOLD vil stille seg positiv til å dekke deler av utgiftene forbundet med å delta for de som
eventuelt blir plukket ut til å holde innlegg på kongressen. Eventuell søknad om støtte kan
sendes NNCOLDs sekretariat.

Endelig invitasjon (Bulletin) med påmeldingsskjema til ICOLDs årsmøte og kongress
foreligger, og ble for øvrig oversendt NNCOLDs medlemsfirma/-oganisasjoner med brev den
25 november 2002. I ettertid er det oppdaget en feil i oversendelsen brevet. Riktig frist for ca.
10% redusert påmeldingsavgift var 15.12.02.
Eventuelle spørsmål og ønske om invitasjon til kongressen kan rettes til NNCOLDs
sekretariat. Informasjon om kongressen ligger også på internett: www.cigb-icold.org

Konferanser og seminar - 2003
Japan - 16-13 mars, 3rd World Water Forum, Kyoto. Internett: www.worldwaterforum.org
eller www.water4energy.net
USA - 7-11 april, Bureau of Reclamation's International Workshop on Integrated Water
Resource Management, Denver, Colorado, Internett: www.usbr.gov/international
Canada - 11-20 juni, ICOLDs årsmøte og kongress, Montreal. Internett: http://www.cigbicold.org/montreal2003/
Poland - 16-18 juni, Jubilee International Conference on Dam Monitoring, Kielce. Internett:
http://www.ctk.com.pl
USA - 29-31 juli, Waterpower XIII: "Advancing Technology for Sustainable Energy", New
York. Internett: www.hcipub.com
Romania - 24-26 september, Workshop on Numerical Analysis of Dams, Bucharest
Tanzania - 17-19 november, Hydro Africa 2003 – International Conference on Hydropower,
Arusha, Arrangør: ICH. Internett: www.ich.no/hydroafrica.htm
Kroatia - 3-6 november, Hydro 2003 – Conference: The way forward for Hydropower,
Dubrovnik. Internett: www.hydropower-dams.com
Spania - 17-19 november, International Symposium on RCC dams, Barcelona. Internett:
http://www.rccsym2003.org

