Bestillerkurs rørinspeksjon
Sted:

Thon Hotel Oslofjord
Sandviksveien 186, 1337 Sandvika

Tid:

Tirsdag 28.januar 2020

Påmeldingsfrist:

Fredag 10.januar 2020

Rørinspeksjon-Norge (RIN) inviterer til kurs hvor temaet er bestilling av rørinspeksjon. Kurset
tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner,
hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene
og presentere dem i kartverk. Det gis også eksempel på beskrivelse for rammeavtale av
rørinspeksjon.
NB! Foredragene vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset. Man må m.a.o laste ned og
ta med egen PC om man ønsker å ha tilgang til foredragene under kursets gjennomføring
Målgruppe for kurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon som ønsker å øke sin
kompetanse rundt dette
Kursavgift:
Kursavgiften dekker kurs med lunsj og kaffepauser. Rørinspeksjon-Norge forbeholder seg
retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte deltakere, og er ikke ansvarlig for evt.kostnader
deltakerne måtte ha for utlegg av flybilletter etc. De av deltakerne som måtte ha behov for
overnatting, må bestille/betale dette selv.
Kursavgift:
2000,- kr per deltaker for RIN-medlemmer
3000,- kr per deltaker som ikke er RIN-medlemmer
Påmeldingen er bindende og ved manglende fremmøte faktureres full deltakeravgift

Påmelding: Pr e-post: post@rin-norge.no

Bestillerkurs rørinspeksjon
Sted:

Thon Hotel Oslofjord
Sandviksveien 186, 1337 Sandvika

Tid:

Tirsdag 28.januar 2020

Påmelding
Vi melder herved på følgende deltakere:

Påmeldingsfrist: Fredag 10.januar 2020
Påmeldingen sendes: E-post: post@rin-norge.no Telefon: 907 68 248

Bestillerkurs rørinspeksjon - program
Tid
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45

09:45 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

Emne
Kaffe og registrering
Velkommen til kurs – Kort info om
RIN og historien rundt
rørinspeksjon
Hvorfor skal vi rørinspisere og hva
kan man bruke resultatene til?
Kort gjennomgang av
rapporteringsmanualen
Benstrekk og kaffe
Hvordan planlegger man en
inspeksjon
Hvordan bestille en inspeksjon
•
•

12:00 – 12:45
12:45 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15

15:15 – 15:30

Den «enkle metoden»
Gjennom Gemini VA/Portal

Lunsj
En rørinspektørs hverdag – Demo
utenfor hotellet
Hvordan bruker vi resultatene og
presenterer de i kartverket?
Nye Norsk vann-rapporter –
Dataflyt og akseptkriterier
Benstrekk og kaffe
Eksempel på beskrivelse for
rammeavtale rørinspeksjon
Oppsummering og avslutning

Foredragsholder
Vidar Aase – VITEK
AS
Reidar Kveine –
Bærum kommune
Hans Jørgen Haugen
– Asplan Viak
Reidar Kveine –
Bærum kommune
Galip Øzkara –
Bærum kommune
Bærum kommune
Ola Valved – Asker
kommune
Hans Jørgen Haugen
– Asplan Viak
Eldrid Midtbø
Øyulvstad – Bærum
kommune

