
Jobber du i VA-bransjen og føler at du gjerne skulle hatt mer kunnskap   
om beskrivelser av VA anlegg?

• Beskriver du utvendige ledningsanlegg for vann og avløp?
• Driver du byggeledelse eller kontroll?
• Har du behov for en oppdatering i bruk av NS 3420 - U?

NS 3420 Del U foreligger nå i revidert utgave.
Har du behov for en oppdatering kan vårt kurs være en mulighet.

NS 3420 U : 2016
 

NS 3420 Beskrivelsestekster Del U Rørinstallasjoner

Teori møter praksis

• Temadagen vil innledningsvis ha en 
kortfattet generell gjennomgang av 
standardens oppbygging og hvordan 
kodesystemet fungerer.

HVA INNEHOLDER KURSET:

• Det vil bli gitt eksempler på hvordan 
en beskrivelsespost utarbeides, hva 
som inngår i en standard beskrivelse 
og hva ytelsene skal inkludere. Det 
vil bli lagt vekt på de endringer som 
er gjort i 2016 versjonen. 

Kurs og kompetanse senter
innen vann og avløpssystemer 

Kurs og kompetanse senter 
innen vann - og avløpssystemer



Sted: 
Norsk Rørsenter,
Scheitlies gate 14,
3045 Drammen

Tid:
Temadag, kl 09.00-16.00

Påmelding:
• www.norskrorsenter.no/kurs/pamelding
• E-post: norsk@norskrorsenter.no
• Telefon: 32 80 79 30

Påmeldingsfrist:
En uke før kursstart. 

Deltakeravgift: 
Kr. 4200,-

Kursavgiften inkluderer:
Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt,
læremateriell, kursbevis.

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

Overnatting:
Vi har avtale med hotell i Drammen.
Kan være behjelpelig med å bestille
overnatting på hotell.

Benytt sjansen til å besøke elvebyen 
Drammen.

Kursleder:
Odd Lieng er utdannet sivilingeniør og har 
jobbet ved Norsk Rørsenter siden 1998. 
Har sin bakgrunn fra entreprenør og kon-
sulentbransjen.  

ØVRIG KURSINFORMASJON:

Kurs og kompetanse senter
innen vann og avløpssystemer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

• Mål for kurset:
 Kort innføring i NS 3420 og bruk av denne. Deretter    
 gjennomgang av revidert Del U Rørinstallasjoner. Det legges  
 vekt på praktiske eksempler.

• Målgruppe for temadagen:
 Konsulenter, entreprenører, byggherrer og leverandører som  
 forholder seg til NS 3420 beskrivelsestekster, og spesielt        
 kapittel U - 2016 5. utgave 2016.

• Foredragsholder:
 Sivilingeniør Odd Lieng, Norsk Rørsenter

Teori møter praksis


