
   

 

Damkrona er en hederspris for damanlegg i vassdrag som utmerker seg i forhold til ett eller flere av følgende punkter: 

 

◦ Innovative og ingeniørmessig sikre løsninger 

◦ Ivaretar god damsikkerhet (i alle faser) 

◦ Landskapsmessige, estetiske og/eller miljømessige kvaliteter og med god gjennomføring ift HMS 

 

Damanlegg kan omfatte rehabilitering og nybygging av dammer med tilhørende overføringer, 

landskapsmessige tiltak og tilpassing, samt tiltak som bidrar til å heve miljøkvaliteten i og ved damanlegget, 

eksempelvis terskler og fiskevandringsanlegg. 

 

Prisen kan tildeles hele, eller deler av, anlegg. Det er en forutsetning at kvalifiserte damanlegg er helhetlig 

utformet i forhold til sine omgivelser, og fungerer godt for sine formål med tanke på miljø, sikkerhet, 

funksjon og teknologi. 

 

 

Prisen deles ut av Den Norske Damkommiteen (NNCOLD) 

 

For 2021 vil tildelinga skje på Vassdragsteknisk forum sitt vintermøte, 12. januar på Gardermoen. 
 

 

Vi ønsker nå forslag på kandidater for DAMKRONA 2021. Forslag må inneholde følgende: 

 

◦ Beskrivelse av anlegget og beliggenheten 

◦ Bilder av anlegget (Gode bilder tatt både før og etter anlegging gjør det lettere for juryen og vurdere tiltakene) 

◦ Begrunnelse for forslag knyttes til punkta som er gjengitt innledningsvis   

 

 
Innlevering av kandidater sendes elektronisk til sekretæren på mgh@nve.no 
Frist for innlevering av kandidater er utvida til 17.desember. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til juryens medlemmer: 

 

- Mari Hegg Gundersen (sekretær, tlf: 984 59 438) 

- Hilde Bruheim Johnsborg (leiar, tlf: 959 35 838) 

- Thomas Konow (tlf: 454 01 617) 

- Vahid Asfari-Rad (tlf: 911 28 353) 

 

Det henvises for øvrig til NNCOLD nettside: www.nncold.no 

 

 

Vi håper at det sitter mange stolte eiere, entreprenører og prosjekterende som ivrer etter å få vise frem sine anlegg og 
ferdigheter og ser frem til å motta forslag på mange gode kandidater. 

 

 

 

Tidligere prisvinnere: 

Dam Stolsvatn (2010), Telemarkskanalen (2011), Kraftanlegg Jørpelandsvassdraget (2012), Bjørndalsdammene (2013), Grorudparken 

(2014), Dam Sønstevatn (2015), Svartavatn (2016), dam Elgsjø (2017), dam Skjerkevatn (2018), dam Finnflot (2019) og dam Songa 

og dam Trollvatn (2020) 
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