
Jobber du med vann og avløp?
• Er du interessert i VA-faget og ser nytten av å være faglig oppdatert?
• Har du behov for en grunnleggende innføring i VA-teknikk? 
• Ønsker du en oversiktlig gjennomgang av sentrale lover, forskrifter, normer 

og standarder?
 
Kurset i grunnleggende VA-teknikk er beregnet for sivilingeniører, ingeniører,   
teknikere o.a. i kommuner, konsulent- og entreprenørfirma som jobber innen 
VA-faget og som ønsker en innføring eller oppfriskning innen VA faget. Med VA-
faget menes i denne sammenheng nedgravde ledningsanlegg med tilhørende 
komponenter.

Grunnleggende VA-teknikk
GRUNNLEGGENDE VA-TEKNIKK

Teori møter praksis

Kurset går over 5 dager og innholder  
følgende tema:
 
1. VA-juss – VA-standarder/normer
 Aktuelle lover, forskrifter og  
 standarder
2. Materialvalg
 Rørmaterialer
3. Bygging av VA-anlegg – geoteknikk
 Ledningsnett, kummer, pumpe- 
 stasjoner, overløp, olje- og fettut- 
 skillere
4. Dimensjoneringsprinsipper –  
 sanering/renoveringsmetoder
 Hydraulikk, dimensjonering av vann-   
 og avløpsledninger
5. Kontroll og oppfølging ved bygging av  
 VA-anlegg Sluttkontroll – VA-normer

HVA INNEHOLDER KURSET:

•   Introduksjon – motivasjon       
•   Lover og forskrifter  
•   Rørmaterialer
•   Bygging av VA anlegg – 
    komponenter, armatur og deler                                                                                 
•   Kvalitetskrav og normer for utførelse
•   Hydraulikk –  
    dimensjoneringsprinsipper
•   Geoteknikk og grøfteutførelse
•   Forankring av trykkledninger
•   NS 3420 – beskrivelsestekster
•   Rehabilitering av ledningsnett
•   Kummer og gategods 
•   Kontroll av anlegg, trykk- og 
    tetthetsprøving, sluttkontroll
•   Lett kommunalteknikk, 
    grunne ledninger

Kurs- og kompetansesenter 
innen vann- og avløpssystemer



PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

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.

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

Sted: 
Norsk Rørsenter, 
Scheitlies gate 14, 
3045 Drammen

Tid:
Kurset har en varighet på 5 dager,  
hver dag fra kl. 08.30 til ca. 15.30.

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

Påmeldingsfrist:
En uke før kursstart.

KURSLEDERE Odd Lieng og Kjetil Flugund

Odd Lieng er utdannet  sivilingeniør 
og har jobbet ved Norsk Rørsenter 
siden 1998. Har sin bakgrunn fra 
entreprenør og konsulentbransjen   

Kjetil Flugund er utdannet 
sivilingeniør og har jobbet ved 
Norsk Rørsenter siden 2007.
Har sin bakgrunn fra leverandør 
og konsulentbransjen.

Teori møter praksis

Flere interessante gjesteforelesere, bl. a. professor Oddvar Lindholm
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