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Hva er NNCOLD? 
 Den Norske Damkomiteen, medlem i ICOLD, EURCOLD 
 En ideell organisasjon med inntil 14 styremedlemmer og per i dag 30 firmamedlemmer 

Hvem er vi? 
Medlemmer fra: forskning og undervisning, rådgivere, dameiere, forvaltning og entreprenører 
 
Hva omfatter dam?  
Dammer av alle typer og formål i utvidet forstand, samt deres komponenter, funksjon og 
innvirkning på samfunnet og fag forbundet med dette: 
 Kraftforsyning 
 Drikke- og industrivann, irrigasjon 
 Park og rekreasjon 
 Gruvedammer og deponier 
 Luker, kanaler, rør og tunneler 
 Flomdemping, diker 
 Flomberegninger, hydraulikk 
 Anleggs- og byggeteknikk 
 Materialer, materialbruk 
 Regulatorisk / lovverk 
 Prosjektering av nybygg og fornying, samt nedlegging av anlegg 
 Drift, instrumentering og overvåking 
 Natur, miljø, sosiale faktorer 
 Damsikkerhet 

Hva er vi engasjert i?  
Aktiv deltakelse nasjonalt og internasjonalt: ICOLD-symposier og årsmøter, EURCOLD og nylig 
etablerte "Nordisk COLD", inkludert: 
 Deltakelse i ICOLDs tekniske komiteer (ref. spesielt utarbeidelse av ICOLDs faglige bulletiner – 

til nå nesten 200 stykker!) 
 Deltakelse i EURCOLDs European Working Groups (ref. spesielt deres rapporter) 
 Støtter, tar initiativ og formidler norske bidrag (artikler og presentasjoner) til konferanser og 

seminarer 
 Støtter og inkluderer Young Engineers Forum i Norge 
 Støtter studenter innenfor faget 
 Promotering av fagområdet generelt, spesielt tildeling av Damkrona! 

Hva resulterer dette i? 
 Adgang for norske bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner til det viktigste internasjonale 

nettverket innenfor "dam" 
 Kan påvirke regelverk og "best praksis" og innovasjon innenfor faget, internasjonalt og 

nasjonalt (gjensidig), dette gjelder både teknisk, regulatorisk samt på miljø og sosiale forhold 
 Eksponere norsk teknisk og annen relevant kunnskap internasjonalt 

Hvem benytter denne kunnskapen og miljøet? 
 Verdensbanken, diverse "offentlige" regionale banker og finansinstitusjoner 
 Regionale banker, private investorer 
 Offentlige og private bistandsorganisasjoner 
 Forskjellige nasjonale myndigheter og regionale og lokale myndigheter 
 Dameiere, rådgivere, entreprenører, flere? 

ICOLD 
(International 
Commission On 
Large Dams)         
 
Etablert I 1928. 
Samler og bearbeider 
kunnskap knyttet til 
planlegging, bygging, 
drift, sikkerhet og 
miljø ved store 
dammer (over 15m). 
Arbeidet skjer 
gjennom tekniske 
komiteer, som utgir 
opptil fem tekniske 
bøker (bulletenger) 
årlig. Hvert tredje år 
arrangeres en 
kongress der opptil 
300 artikler 
presenteres.  
 

    
 
NNCOLD 
(Norwegian 
National 
Committee On 
Large Dams) 
 
NNCOLD 
representerer Norge i 
ICOLD, som 
kontaktledd for å 
opprettholde norsk 
kompetanse og 
profilere 
vannkraftmiljøet 
utad. NNCOLD 
fungerer også som 
kunnskapsformidler 
fra ICOLD til det 
norske miljøet. Norge 
har de senere årene 
vært svært aktive i 
ICOLD og er 
representert i mange 
av ICOLDs tekniske 
komiteer. 


