
Mange aktører jobber med stikkledninger. Kommunale saksbehandlere,  
konsulenter, entreprenører, rørleggere og leverandører. 

Kurset har som mål å gi deltakerne en detaljert innføring i temaet  
”stikkledninger”, både mht. tekniske og administrative løsninger.   
Det legges også vekt på å forstå sammenhengen mellom stikkledninger og 
hovedledninger og viktigheten av god utførelse for å sikre kvalitet og funksjon.

Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for VA-opplæring. Siden 1989 har 
over 8000 personer deltatt på våre VA-kurs.

Stikkledninger - 
Bygging og projektering

Teori møter praksis

•  Introduksjon – motivasjon.                                                                         

•  Regelverk som hjemler temaet       
   stikkledninger.

•  Prosjektering av stikkledninger.  
    Vannforbruk, trykkforhold,  
   bestemmelse av dimensjoner,   
   selvrens. Aktuelle rørmaterialer.

•  Søknadsprosedyre. Krav til     
   søknad og dokumentasjon.           

•  Utførelse av stikkledninger.         
    Tilknytning, anboring.  
    Standard abonnentsvilkår –  
    tekniske og administrative  
    bestemmelser. 

HVA INNEHOLDER KURSET

•  Grøftesnitt/plassering.

•  Graving av grøfter – HMS.
•  Søknadsprosedyre, krav til søknad   
   Standard abonnentsvilkår –  
   administrative bestemmelser. 

•  Kontroll av utførelse.

•  Renoveringsmetoder ved utbedring    
   av eksisternede stikkledninger.

•  Praktiske øvelser. Anboring,  
   påkobling.

Kurs- og kompetansesenter 
innen vann- og avløpssystemer

STIKKLEDNINGER – BYGGING OG PROJEKTERING



Sted: 
Norsk Rørsenter, 
Scheitlies gate 14, 
3045 Drammen

Tid:
Kurset har en varighet på 2 dager.
Kl 08:00-15:30

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

Påmeldingsfrist:
En uke før kursstart.

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, læremateriell med lærebok i 
bygging og prosjektering av stikkledninger, 
kursbevis og operatørbevis.

Kursledere: 
Sivilingeniørene Kjetil Flugund og Odd Lieng

     
     
    

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

OPERATØRBEVIS:

Etter endt kurs utstedes operatørbe-
vis. Operatørbeviset dokumenterer 
at kurs i “Prosjektering og utførelse 
av stikkledninger” er gjennomført i 
henhold til læreplan og eksamen er 
bestått.

1) Gjennomført kurs i hehold til   
    gjeldende læreplan.

2) Bestått skriftlig eller muntlig                
    prøve hvor 70 % av spørsmålene   
    relatert til bygging og prosjektering   
    av stikkledninger er tilfredsstillende  
    besvart. 

KOMPENDIUM:

Krav som må oppfylles for å kunne utstede Norsk Rørsenter operatørbevis:

Kurs- og kompetansesenter
innen vann- og avløpssystemer

Teori møter praksis

Det er utarbeidet et kompendium til kurset. Alle dimensjoneringer og bereg-
ninger er presentert i tabellform slik at brukeren skal kunne foreta egne di-
mensjoneringer basert på bruk av tabeller.


