
Utførelse av ledningsanlegg for vann- og avløp stiller strenge krav til kom-
petanse. ADK-1 opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse 
av vann- og avløpsledninger.

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsan-
legg oppfordrer myndighetene alle norske kommuner til å stille et krav om at 
de som forestår utførelse av vann- og avløpsledninger skal ha ADK1 sertifikat.

Norsk Rørsenter er et kurs og kompetansesenter som holder til i Drammen. 
Vi har avholdt ADK1 kurs siden 1989.  Pr. i dag har over 4000 personer har blitt 
sertifisert gjennom våre kurs.

Vi legger stor vekt på faglig kompetanse og våre forelesere har stor teoretisk 
og praktisk erfaring fra VA-faget.   

Invitasjon til ADK1-kurs                 
Norsk Rørsenter inviterer, i samarbeid med 
Brødrene Dahl-Sarpsborg, til ADK1 kurs  
vinter 2018. (Oppstart 15. februar)

ADK1-kurs:

Teori møter praksis

•   Introduksjon - motivasjon 
•   Rørmaterialer, rør og rørdeler                                                                                        
•   Kvalitetskrav og normer for utførelse
•   Nivellering og laser
•   Geoteknikk og sikkerhet i grøfter
•   Grøfter og utførelse av rørlegging
•   Praktisk montering av armatur og deler
•   Kummer og gategods 
•   Lett kommunalteknikk, 
    grunne ledninger
•   Tegninger og arbeidsbeskrivelser
•   Legge- og monteringsanvisninger
•   Påkoblinger

HVA INNEHOLDER KURSET:

•   Lover og forskrifter
•   Gjenoppbygging av veg
•   Kontroll av anlegg, trykk- og 
    tetthetsprøving
•   Hygiene, verne og miljøarbeid, HMS
•   Avløpsanlegg i spredt bebyggelse -      
    bygging av anlegg
•   Praktiske øvelser
•   Rehabilitering av ledningsnett
•   Undersøkelse av ledningsnett
•   Typiske feil på nyanlegg
•   Geotekstiler og fiberduk
•   Stikkledninger
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Sted: 
Brødrende Dahl, Bjørnstadmyra 3, 1712 GRÅLUM

Tid:
Samling 1: 15.-17. februar (Torsdag - Lørdag)
Samling 2: 1.-3. mars (Torsdag - Lørdag)
Samling 3: 15.-17. februar (Torsdag - Lørdag)
Samling 4: 5.-6. april (Praksis og eksamen)  

Kurset har en varighet på 105 timer, hver dag fra kl. 
08.00 til ca. 16.30. (15.00 - 20.00)

Påmelding:
Brødrende Dahl - Sarpsborg v/Nina Kristiansen
epost: nina.kristiansen@dahl.no
Tlf: 69137156
eller
Norsk Rørsenter - v/ Kristi Olsen
epost: kristi.olsen@norskrorsenter.no
Påmeldingsfrist:
2 uker før kursstart, men ved eventuelt fulltegnet kurs
praktiseres “førstemann til mølla” prinsippet.

Generell informasjon:
For ytterligere kursinformasjon, 
se www.norskrorsenter.no

Deltakeravgift (inkl.lunsj): 
19.000,-       (for  1 person) 
37.000,-       (hvis 2 personer fra samme   
  firma)
54.000,- (hvis 3 personer fra samme  
  firma)

NB! Prisen inkluderer eksamen og sertifi-
katavgift, samt lunsj hver dag.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

ADK1-sertifikat:

ADK1 - sertifikat utstedes når:
• kurset er gjennomført
• eksamen er bestått 
• praksiskravene er oppfylt 

Det er anledning til å gjennomføre ADK1-
kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent 
praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrek-
kelig praksis blir dokumentert. Denne doku-
mentasjonen må skje innen en periode på 4 
år etter gjennomført kurs.

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging, eller:

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

1. Rørleggerfaget 
2. Anleggsmaskinførerfaget
3. Fag relatert til Bygg- og anleggste-
    knikk (eller tidligere tilsvarende varianter)
   - og ett års praksis i anleggsrørlegging. 

C) Ingeniør/tekniker som skal forestå 
ledelse og kontroll av ledningsanlegg.- 
og ett års praksis i VA-faget.

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1-sertifikat (enten A,B eller C):
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Samling 1: 
Teori, iht. læreplan 

Samling 2:  
Teori, teori iht. læreplan

Samling 3: 
Teori, praksis iht. læreplan  

Samling 4:  
Praksis og Eksamen

 

KURSPROGRAM

KURSLEDERE Odd Lieng og Kjetil Flugund

Odd Lieng er utdannet      
sivilingeniør og har jobbet 
ved Norsk Rørsenter siden 
1998.   

Kurs og kompetanse senter
innen vann og avløpssystemer

Takk for denne gang og vel hjem! Kurs og kompetanse senter
innen vann og avløpssystemer

Kjetil Flugund er utdannet 
sivilingeniør og har jobbet ved 
Norsk Rørsenter siden 2007.
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Ved gjennomføring av kurset vil det     
legges vekt på en variert undervisn-
ingform. 
Det legges vekt på følgende:
• gjennomgang av tema (delmål)
• gruppeoppgaver
• diskusjon i plenum
• oppgaver i forbindelse med en 

gitt problemstilling.
• Praktiske øvelser

Første dag vil vi forsøke å kartlegge     
bakgrunnen til kursdeltakerne. 
Dette for å kunne tilpasse kurset til 
kursdeltakernes bakgrunn.

Teori møter praksis


