Ledningsfornyelse av
VA-ledningsanlegg
Ledningsfornyelse av VA-ledningsanlegg:

Jobber du i en kommune som sliter med dårlige vann- og avløpsledninger?
Er du konsulent som jobber med fornyelse av gamle VA-ledninger?
Trenger du faglig påfyll innen området “ledningsfornyelse”?
Da er kurset i “Ledningsfornyelse av VA ledningsanlegg” noe for deg!
Norske kommuner krever minst 100 års levetid for sine VA ledningsanlegg.
For ikke å overlate for mye etterslep til kommende generasjoner trenger man
en fornyelsestakt på 1 %. Det blir ca. 2000 km nye ledninger hvert år. Skal man
oppnå dette må man sette fokus på økonomi og optimale løsninger.
Kurset i ledningsfornyelse er beregnet for alle som ønsker kunnskap om
fornyelse av ledningsnett med hovedvekt på NoDig-metoder.
HVA INNEHOLDER KURSET:
Kurset går over 2 dager og inneholder
følgende tema:
•

•

•
•

Fra problem til løsning
• Funksjonskrav
• Forundersøkelser
• Metodevalg/løsning
Aktuelle metoder
• Strukturelle metoder
• Semi strukturelle metoder
• Ikke strukturelle metoder
Funksjonskrav og beregningsmodeller
Oppfølging og kontroll av valgt metode

Teori møter praksis

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:
•
•
•
•
•

Sette i gang nødvendige for
undersøkelser av ledningsnettet.
Kjenne metodenes egenskaper og
brukbarhet.
Kjenne til funksjonskrav og
beregningsmodeller.
Følge opp under arbeidets gang.
Administrere den nødvendige
kontroll for hver enkelt metode.

Kurs- og kompetansesenter
innen vann- og avløpssystemer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Sted:
Norsk Rørsenter, Scheitlies gate 14,
3045 Drammen

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

Tid:

Overnatting:
Kan også være behjelpelig med å bestille
overnatting på hotell
- kontakt oss på tlf 32 80 79 30

5. - 6. oktober 2015

				
Påmelding:
Norsk Rørsenter, Scheitlies gate 14,
3045 Drammen
• Via vår hjemmeside: norskrorsenter.no
• Telefon: 32 80 79 30
• Via mail: norsk@rorsenter.no

Deltakeravgift:
Kr. 6100,Rabatt kr. 500 pr. deltaker ved flere deltakere fra samme firma

Påmeldingsfrist:
En uke før kursstart.

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

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.

Interessante gjesteforelsere
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