
Norsk Rørsenter arrangerer, i samarbeid med Brødrene Dahl i Østfold,        
ADK1 resertifiseringskurs. Kurset avholdes i lokalene til Brødrene Dahl på   
Bjørnstadmyra 3 1712 Grålum.

Med virkning fra 1.01.2014 har “Rådet for opplæringsordning ADK1-kom-
petanse” laget en læreplan for et resertifiseringskurs for de som ønsker å re-
sertifisere ADK1 sertifikatet. Ved resertifisering vil det påløpe en ny gyldighet-
speriode på 6 år.

Resertifiseringskurset vil også fungere som et oppdateringskurs hvor alle 
sentrale delmål innen “anleggsrørlegging” inngår og da med hovedvekt på de 
nyheter som har skjedd de senere år.

Kursinvitasjon til
ADK1- Resertifiseringskurs                 
Tid: Onsdag 28. februar

Sted: Brødrene Dahl, Sarpsborg
Har du fått utstedt  ADK sertifikat i 2008 eller senere?
Da har du kanskje behov for resertifisering av ADK sertifikatet?
Norsk Rørsenter arrangerer resertifiseringskurs for de som har behov for 
oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet.

ADK1-Resertifiseringskurs:

Teori møter praksis

Dagens ADK1 læreplan inneholder 14 
delmål. 
Læreplanen for resertifiseringskurset har 
som mål å gjennomgå de viktigste punk-
tene i alle disse 14 delmålene, med hoved-
vekt på de nyheter som har skjedd de 
senere år.

Kurset har en varighet på 1 dag og vil også 
fungere som et oppfriskningskurs.

Kurset avsluttes med en enkel prøve som 
har en stipulert varighet på 1 time. 

HVA INNEHOLDER KURSET:

•   Innføring i VA sektoren
•   Rørmaterialer                                                                                         
•   Bygging av VA-anlegg
•   Etablering av rørgrøft
•   Rørlegging
•   Montering av kummer og gategods
•   Istandsetting av vei og oppbygging av                   
    vegkroppen
•   Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)
•   Lover, forskrifter og standarder
•   Bygging av mindre avløpsanlegg  
•   Kvalitetssikring og sluttkontroll
•   Grøftefrie rørleggingsmetoder
•   Renovering av ledningsnett

Kurs og kompetanse senter
innen vann og avløpssystemer 

Kurs- og kompetansesenter 
innen vann- og avløpssystemer



Sted: 
Brødrene Dahl (BD)
Bjørnstadmyra 3
1712 Grålum

Tid:
Kurs i vår:  28. februar 
  
Kurset har en varighet på 14 skoletimer,  fra kl. 08.00 
til ca. 18.00 (slutttidspunkt avhengig av tidsbruk på 
prøven)

Påmelding:
• nina.kristiansen@dahl.no
• mail: norsk@norskrorsenter.no
• www.norskrorsenter.no/kurs/påmelding
• Telefon: 32 80 79 30

Påmeldingsfrist:
En uke før kursstart. 

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

Deltakeravgift: 
4500,-      

Kursavgiften inkluderer:
Lunsj, kaffe, læremateriell, kursbevis og 
sertifikatavgift til Norsk Vann.

Kursledere:
Sivilingeniørene Odd Lieng og 
Kjetil Flugund

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

ADK1-sertifikat:

•   Har ADK1 sertifikat
•   Gjennomført resertifiseringskurs
•   Bestått enkel eksamen

ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning 
ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann.

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1-resertifiseringssertifikat:

Teori møter praksis Kurs- og kompetansesenter 
innen vann- og avløpssystemer

Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen 
ditt ADK sertifikat utgår.


