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Byggkeramikk foreningen
Fagrådet for våtrom gjennom 30 år. 
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Tema

• Har Fagrådet og Våtromsnormen endret måten å bygge flislagte 

bad? 
• Velger først å si noe om den prinsipielle endringen i systemtenkning.

• Så litt om utførelse

• Avslutter med tanker om FFV fremover
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Starten for meg

• Hadde hørt om Våtromsnormen

• Bygde våtrom, veldig aktuelt

• Tok grunnkurs, prosjekteringskurs og lederkurs i rask 
rekkefølge.

Opplevelsen i 1997
Flott å treffe et miljø med 
faglige kurs.

Som fag nerd, likte det 
veldig godt, miljø med 
likesinnede. 
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FFV i 1997 (NB! Min start i BVN verden)

• En innleid som ledet 
sekretariatet  og en innleid 
sekretær for FFV 

• BVN hadde en posisjon i 
regelverket

• FFV godkjente produkter, 
mistet retten til dette i 2011. 

• Hele systemet baserte seg på 
dugnad. 
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Fokus i 1997.

• FAG, FAG og atter fag.

• Fagforum, stedet der en fyr snakket om fugemasse i 8 
timer.

Sintef var sentrale også den gang.
Bilde av Lars Erik Fiskum
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Fokus i 2021

•Store Ord
• Bærekraft

• Digitalisering

• Dokumentasjon
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Krav til dokumentasjon 

• At funksjonskrav i TEK er oppfylt med ytelsene du velger

• At løsningene du velger oppfyller ytelseskrav i TEK og ytelser du 
har valgt

• At du spesifiserer nødvendige egenskaper til produkter

• At byggevarene du velger, oppfyller DOK-forskriften

• At produktene du velger, har de nødvendige egenskapene

• At utførelsen følger produksjonsunderlaget

• Hvordan forvaltning, drift og vedlikehold bør utføres
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Skriftlig

Skandinavisk

Opphav: Anders Kirkhus. 
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Krav til faglig kompetanse. 

• Regelverkets formål:
• at foretak som opptrer som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende 

eller kontrollerende, har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta 
kravene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

• Gode hensikter, men…..

• Ja, virker det??
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Resultatet

• Dårligere bygg
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Utfordring 2021

• Definerte funksjoner med ansvar etter PBL.

• Kontraktstyper. 
• Utførelses entrepriser

• Totalentrepriser

• Samspills entrepriser. ( Mye brukt, spesielt i offentlige anskaffelser)
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Prosjekterende – Tiltakshaver - Utførende
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Så til flisleggingen. 1994 - 2021
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BVN 34.706 Anno 2021 BVN 34.706 Anno 2002

Fra tekst til bilder
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For fliser lite, for øvrige produkter
MYYYYYYE

• Egne fallregler for Vaskerom  (BVN 30.100)
• Bad Vaskerom 
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Nedslagsfeltet for dusj (BVN 30.100)
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Nedslagsfeltet for dusjen er alt areal 
som er til og med 0,8 m fra dusjhodet, 
og som er innenfor permanente vegger. 
Et område til og med 0,3 m rundt sluket 
regnes også som nedslagsfelt.

Nedslagsfeltet for dusjen er alt areal som 
er til og med 0,8 m fra dusjhodet, og som 
er innenfor permanente vegger. Et område 
til og med 0,3 m rundt sluket regnes også 
som nedslagsfelt.
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FFV i fremtiden
Styrke FFV’s posisjon som det naturlige samlingspunktet for våtrommet – Faglig og politisk. 
Matnyttig og nøytral.
En trygg havn for alle som er engasjert i våtromsbygging.

FFV
Adm

PRO

UTF

UK/takst

Prod/levr

Fag-Organisasjonene

Myndigheter

Utdanning/kompetanse

Utvikling

Utbyggere/kunder

FFV i fremtiden – hvorfor?

Våtrom representerer ca 50% av ROT-markedet. Det omsettes våtrom for nærmere 40 mrd. Hvert år.
Våtrom krever spesialkompetanse: Riktig jobb 1.te gangen. Privatøkonomi og samfunnsøkonomi (rettssaker mm)
Et godt produkt blir ofte omtalt som noe dritt – hvis det brukes feil! (BVN, regelverk, fysiske produkter)

• Det tradisjonelle Organisasjonslivet vannes/tynnes ut. 

• Regelverksbyggere trenger støtte.

• Produsenter / leverandører trenger støtte. 

• Pro trenger støtte.

• Utf trenger støtte.

• Utbygger / kunde trenger støtte.

Opprettholde det gode samarbeidet med SINTEF. (Ikke styrke, men påvirke)
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Takk for meg, pensjon neste
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