Har du lyst til å jobbe med
internasjonalt damsikkerhetsarbeid?
Den norske damkomiteen
Den norske damkomiteen søker 4 fagpersoner som ønsker å bidra og representere
Norge i tekniske komiteer i ICOLD (International Commitee On Large Dams.)
Vi søker:
-

Deg som er opptatt av klimaendringene vi står ovenfor og arbeider med
konsekvensene dette får for damsikkerheten. Og som kan tenke deg å
bruke denne kunnskapen i ICOLDs tekniske komite for klimaendringer
(Technical committee Y “Global climate change”).

-

Deg som jobber med drift, vedlikehold og oppgradering av dammer til
komiteen "Operation, maintenance and rehabilitation of dams". Denne
komiteen arbeider nå med en rapport om forhøyning av dammer. Man skal
finne anbefalinger for best design og utførelse for alle typer dammer.

-

Deg som jobber med flomberegninger for dammer. Komiteen "Flood
evaluation and dam safety" skal blant annet se nærmere på estimat for
ekstrem flom (PMF) og risiko analyse ved flomsituasjoner som for eksempel
å se på skader nedstrøms kontra oppstrøms magasin.

-

Med bakgrunn av hendelsen ved en fyllingsdam i Laos i 2018, etablerer
ICOLD en Teknisk Komite for dette fagområdet: "Tropical Soil". Vi søker deg
som jobber med denne typen grunnforhold for damfundamentering.

NNCOLD (Norwegian National Committee On Large Dams) er den norske
organisasjonen tilknyttet ICOLD - International Commission On Large Dams.
NNCOLDs målsetting er å være kontaktledd mellom det norske og internasjonale
dammiljøet mht. å formidle kunnskap om sikkerhets- og miljøspørsmål knyttet til
dammer.
Blant NNCOLDs medlemsbedrifter søker vi engasjerte personer som kan
representere Norge og bidra i disse tekniske komiteene. Arbeidet vil gi deg en unik
mulighet til kontakt med fageksperter fra alle deler av verden.
Den norske damkomiteen
(NNCOLD)
www.nncold.no
Mobil 94532442
Tlf: 22959753
gog@nve.no

Arbeidet innebærer deltagelse på ICOLDS årsmøter og ellers faglige bidrag i
komiteen. Dette foregår oftest pr mail og telefonmøter.
Søknad sendes NNCOLDs sekretær Goranka Grzanic gog@nve.no innen 15.januar
2021.

Spørsmål?
Ta kontakt med Goranka på telefon +47 94532442 eller Anne Marit Ruud i Energi
Norge på tlf +47 91556736.

