
3-ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportanlegg 

Kursbeskrivelse 
Norsk Vann BA har som formål å organisere samarbeid mellom norske vann- og avløpsverk i 
tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta verkenes felles interesser. 

Et viktig satsningsområde for bransjen er opplæring, og Norsk Vann har laget en struktur for 
etter- og videreutdanning i sektoren. Kursene er systematisert i fire hovedmålgrupper. Disse 
er driftspersonell på vannverk, driftspersonell på avløpsrenseanlegg, driftspersonell på 
ledningsnettet (transportsystemene) og driftsledere/saksbehandlere i kommunene. For hver av 
målgruppene er det laget egne opplæringsplaner som grunnlag for kursutviklingen. Det vil gis 
tilbud om både grunnkurs og fordypningskurs. Grunnkursene blir gjennomført etter moderne 
pedagogiske prinsipper med stor grad av praktiske øvelser. Kursene vil bli holdt rundt om i 
landet i samarbeid med lokale læresteder. 

Driftsoperatører på VA-transportsystemene varighet er tre uker med ca en måneds mellomrom 
mellom hver uke. I disse mellomukene skal man jobbe individuelt med en prosjektoppgave. 
Kurset er det tredje grunnkurset i kursrekken for driftsoperatører. 

Hovedmål med kurset 

Driftsoperatøren skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på VA-
transportsystemene på en slik måte at det ivaretar de krav til kvalitet og sikkerhet som eier og 
myndigheter krever. Driftsoperatøren skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av anleggene. 

Målgruppe 

Driftsoperatører på VA-verk som arbeider med drift og vedlikehold av VA- 
transportsystemer. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få 
tilfredsstillende kursutbytte. 

Tid for gjennomføring 

Kurset består av 3 moduler á 5 dagers undervisning. Modulene gjennomføres med 5 – 6 ukers 
mellomrom. I tillegg må det beregnes tid til forberedelser, gruppearbeid og prosjektarbeid. 

Undervisningsform 

Deltagerne er aktive i øvelser og oppgaver som kaster lys over stoffet på en bedre måte enn 
rene teoriforelesninger. Arbeidsformen er engasjerende og spennende. Deltagerne bidrar med 
egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan overføres til egen 
arbeidssituasjon. 

 



Prosjektarbeid 

Deltagerne arbeider individuelt eller i gruppe der de planlegger, gjennomfører og presenterer 
en prosjektoppgave med utgangspunkt i en aktuell problemstilling fra egen virksomhet. 
Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for deltageren. Veiledning gis 
underveis i prosjektarbeidet. Oppgaven gjennomføres helst i samråd med kontaktpersoner i 
egen bedrift/kommune. 

Evaluering 

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltager. Det blir utstedt 
kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven. 

Kursinnhold 

Nedenfor er hovedinnholdet i kurset kort beskrevet: 

1) Innføring i VA-sektoren. Oversikter 

• Hvordan påvirker vannbehandling ledningsnettet? 
• Hvordan påvirker avløpstransport renseprosessen? 

NB! Det presiseres at dette ikke er en ren repetisjon av de andre 3-ukerskursene om hhv 
behandling av drikkevann og avløpsrensing. I stedet belyses sammenhenger mellom transport 
og behandling. 

2) Drift og vedlikehold av systemer for vanndistribusjon 

• VA-teori - Vann 
• Ledningsnettet 
• Bassenger og trykkøkningsstasjoner 
• Drift og vedlikehold (spyling, pluggkjøring/rengjøring, lekkasjesøk, inspeksjon med mer) 
• HMS 

3) Drift og vedlikehold av avløpsnettet og overvannssystemene 

• VA-teori - Avløp 
• Ledningsnettet 
• Pumpestasjoner for avløpsvann 
• Overløp og fordrøyningsmagasiner 
• Drift og vedlikehold (spyling, rengjøring, lekkasjesøk, inspeksjon med mer) 
• HMS 

4) Helse, miljø og sikkerhet generelt 

5) Aktuelle lover og forskrifter. Systemer. Internkontroll 

• Driftskontroll, intern overvåkning, myndighetenes kontroll 
• Vurdering og rapportering 

6) Befaringer til og praktisk arbeid knyttet til: 



• Høydebassenger, trykkøkningsstasjoner med mer (vann) 
• Pumpestasjoner, fordrøyning med mer (avløp) 
• Nyanlegg vann- og avløpsledninger 
• Lekkasjesøk 
• Rørinspeksjon 

Praktisk gjennomføring: 

Kurset går over 3 uker hvor ovennevnte emner er delt i tre hovedkategorier: 

Uke 1.  Innføring og oversikter. Vanndistribusjon. Praktiske øvelser 

Uke 2.  Avløpsnettet og overvannssystemene. Praktiske øvelser 

Uke 3.  HMS. Regelverk. Internkontroll og systemer. 

Kursdeltagerne må påregne noen timer utenfor ordinær arbeidstid for spesielle praktiske 
øvelse, se pkt 6. 
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