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Kunnskap er en viktig nøk-
kel for å lykkes med god drift 
av tekniske anlegg. De som 
er ansvarlig for drift må ha en 
grunnleggende kunnskap om 
sine anlegg, og kunne gjen-
kjenne avvik og begynnende  
problemer slik at tiltak kan 
iverksettes før det er for sent. 

Det er også viktig å ha kunn-
skap om hvordan man kan 
drifte anleggene godt og på den 
måten forebygge driftsproble-
mer og holde driftskostnader 
og energibruket på lavest mulig 
nivå. 

Økt kunnskap, optimalisering 
og innovasjon lokalt vil bidra 
til bedre og mer stabile anlegg, 
lavere kostnader og mindre 
miljøbelastning med lengre  
levetid på anlegg og lavere ener-
gibruk. Sist men ikke minst vil 
godt driftede anlegg gi fornøy-
de brukere og en mer forutsig-
bar hverdag for driftspersonell, 
forvaltere og eiere.  

Van Ha Doan

Daglig Leder
Kompa AS

Kompaskolen
- Kunnskap til byggdriftere

Med vår kursserie retter vi  
fokus på disse temaene. Vi er 
opptatt av at driftspersonell 
i størst mulig grad selv skal  
kunne drifte og etterse sine  
anlegg og at de kun skal ha  
behov for ekstern ekspertise 
dersom større avvik oppstår. 

Vi ønsker å bidra til at kursdel-
tagerne kan fornye sine virk-
somheter ved at de fanger opp 
muligheter for modernisering,  
optimalisering og innovasjon.  



Kursholdere

Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har 
siden år 2000 jobbet med vannbe hand ling, legio nellakontroll og kjemi-
kalie håndtering både onshore og off shore. Van Ha har solid erfaring 
som kursholder in nen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren  
jobbet som produktsjef, produkt- og for ret ningsutvikler.

Van Ha Doan
Cand. scient kjemi
E-post: vanha@kompa.no | Tlf.: 91 59 28 26

David har fagbrev som rørlegger og er utdan net Siv. Ingeniør fra NTNU. 
Han har bak grunn som rådgivende inge niør, Teknisk direktør i OSO 
Hotwater og Fagdi rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er  
forfatter av lærebo ken Vannba serte oppvarmings- og kjølesystemer, 
og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd boka,  
Varmenormen, Prenøk og Ventøk.

David Zijdemans
Sivilingeniør VVS
E-post: david@kompa.no | Tlf.: 99 31 88 91

Per Eivind er utdannet rørlegger, rør leggermester og VVS-ingeniør fra 
Fag skolen. Han har tidligere arbeidet med prosessavvanning og energi 
i Kværner. Han er medlem av fagkomi teen for Prenøk og Varmenor-
men. Per Eivind har drevet eget firma i 8 år og er faglærer ved studiet for  
klima, energi og miljø på Kuben i Oslo.

Per Eivind Larsen
Rørleggermester og VVS-ingeniør
E-post: per.eivind@kompa.no | Tlf.: 93 23 35 95

Tommy har fagbrev og mesterbrev i rørleggerfaget, utdannet Fagskole- 
ingeniør(KEM) ved Fagskolen i Oslo og Akershus, og energirådgiver ved 
Fagskolen i Vestfold. Han har lang erfaring som utførende rørlegger, pro-
sjektleder og rådgiver. Tommy har en allsidig kompetanse i VVS faget, 
med god varmeteknisk forståelse og varmepumpeanlegg som spesialfelt.

Tommy Asp
Rørleggermester, Energirådgiver og VVS-ingeniør
E-post: tommy.asp@kompa.no | Tlf.: 92 28 86 96

Fredrik er utdannet automatiker innen ventilasjonsfaget og har tatt ulike 
kurs og videreutdanning innen kulde og væskebårne energisystemer, og 
energioptimalisering. Han har variert og lang erfaring som håndverker, 
prosjektleder og rådgiver i VVS bransjen. De tekniske anleggenes sam-
spill og varmepumpeanlegg er i fokus i tillegg til ventilasjon.

Fredrik Thorbjornsen
Rådgiver, kursholder
E-post: fredrik.thorbjornsen@kompa.no | Tlf.: 90 59 57 49



Vannbarne varmeanlegg: Drift og vedlikehold

Dette er et innføringskurs i vannbårne  
varmeanlegg for byggdriftere. Etter 
endt kurs skal man ha fått en grunn-
leggende forståelse av hva et vannbå-
rent varmeanlegg er. Typiske vedli-
keholdsbehov gjennomgås, herunder 
feilsøking og typiske symptomer på 
feil og tolking av disse. Det gis også 
en innføring i optimalisering av  
varmeanlegg slik at temperaturre-
guleringen fungerer best mulig og at  
brukerne er fornøyde og oppnår mest 
mulig driftsbetingelser og energibespa-
relser. 

• Oppbygning av et vannbårent 
• varmeanlegg
• Ulike energikilder
• Ulike varmeavgivere og  

termisk komfort
• Plassering og montering av sil  

og rengjøring av denne
• Plassering og montering av  

ekspansjonskar for varmeanlegg,  
varmtvann og brinekrets

• Beregning av riktig driftstrykk 
• Serviceventiler til ekspansjonskar og 

hvordan beregne og justere fortrykk
• Utbalansering og innregulering av  

varmeanlegg
• Utekompensert turtemperatur

AGENDAINFORMASJON

KURSHOLDER
David Zijdemans

VARIGHET
3 timer

PRIS
2700,- eks. mva

PÅMELDING
kompaskolen@kompa.no



Lukkede energianlegg: Vannbehandling og ettersyn

Dette er et innføringskurs i vannbehandling 
av lukkede væskebårne varme- og kjølean-
legg, energibrønner og gjenvinnere. Etter 
endt kurs skal man ha en god forståelse av 
hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan 
man kan identifisere problemer og aktuell 
avvikshåndtering og forebygging. 

I kurset gjennomgås hvilke konsekvenser 
det kan g å ikke ha god vannbehandling. Det 
gis en gjennomgang av ulike korrosjons-
prosesser og hvordan dårlig vannkvalitet og 
korrosjon gir store problemer i anleggene 
– som driftsproblemer og økt energibruk. 
Etter endt kurs skal man kunne identifise-
re status på eget anlegg og iverksette nød-
vendige tiltak for avvikshåndtering og god 
vannbehandling. 

• Problemer som kan oppstå i varme-  
og kjøleanlegg

• Konsekvenser av problemene
• Funksjon og utfordringer til ulike  

energibærere
• Analyse, feilsøking og avvikshåndtering
• Vannbehandlingsmetoder
• Kontroll, oppfølging og service

AGENDAINFORMASJON

KURSHOLDER
Van Ha Doan

VARIGHET
3 timer

PRIS
2700,- eks. mva

PÅMELDING
kompaskolen@kompa.no



Vannbarne kjoleanlegg: Drift og vedlikehold

Dette er et innføringskurs i vannbårne 
kjøleanlegg. Etter endt kurs skal man ha 
fått en grunnleggende forståelse av opp-
byggingen av et kjøleanlegg med isvann.  

Ulike vannbårne kjøleanlegg gjennom-
gås, herunder kunnskap om drift og 
vedlikehold av anleggene og riktig ener-
gibruk. Det blir også en innføring i lo-
ver og regler for utstyr i anlegget. 

• Oppbygging et kjøleanlegg med isvann 
(fysikk og temperatur)

• Gjennomgang av forskjellige  
anleggsløsninger

• Ventilasjon
• Datakjøling 
• Lokal kjøling
• Reserveløsninger
• Røranlegg for kaldt vann
• Komponenter i vannbårne kjøleanlegg
• Drift og vedlikehold av anlegg med  

kaldt vann

AGENDAINFORMASJON

KURSHOLDER
Per Eivind Larsen

VARIGHET
3 timer

PRIS
2700,- eks. mva

PÅMELDING
kompaskolen@kompa.no



Legionel lakontrol l :  Et innforingskurs

Dette er et innføringskurs i legionella-
problematikk og ulike metoder for å 
unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og 
varmtvannsanlegg med dusjer.

Det gis en kort intro om bakterien, 
smittekilder og gjeldende lovverk. 
Hovedfokuset vil være å tilegne seg 
kunnskap om egne anlegg, samt praktiske 
tiltak for å forebygge eller bekjempe 
bakterievekst. Dette omfatter kjennskap 
til anbefalte tekniske utbedringer og 
driftsrutiner som bør følges opp. Det 
blir en gjennomgang av de mest effektive 
vannbehandlingsmetodene, hvordan de 
virker, drift, ettersyn og HMS. Til sist vil 
det fokuseres på avviksoppfølging.  

• Innføring om legionellabakterien,  
smittekilder og lovverk

• Hvordan forebygge eller bekjempe bak-
terievekst ved ditt dusjanlegg?  
 - God kjennskap til anleggene dine 
 - Tekniske utbedringer som gir  
    dårligere vekstforhold   
 - Vannbehandlingsmetoder på 
    markedet 
 - Gode driftsrutiner 
 - Jevnlig ettersyn og vannanalyser 
 - Avvikshåndtering

AGENDAINFORMASJON

KURSHOLDER
Van Ha Doan

VARIGHET
3 timer

PRIS
2700,- eks. mva

PÅMELDING
kompaskolen@kompa.no


