
– årsmøte/fagdel - Oslo

27 april 2022

Klokken 14:30-15:30



Tema  
• Ny leder FFV – prosess ansettelse/innsikt fase 

• Kort info FFV – hvem, formål, litt nøkkeltall om kurs og GVB 

• Kort om noen « mulige nyheter» fra FFV  

• FFV som en dynamisk organisasjon; hvilke endringer kan være 
behov for å møte framtidas behov? 

• FFV som en medlemsorganisasjon; hvilke forpliktelser og 
forventninger bør de 11 medlemmene ha?

• Styrket samarbeid med NKBF – forventninger til medlemmer og 
felles interesseområder 

• Meningsutveksling 



Opplevet prosess for DL 

• Etablert strategiplan (2020-2024) 

• FFV Adm. gjennomførte en kartlegging 
før ansettelse (Zynk rapporten) 

• Påvirkbare økonomiske rammer – hvor 
det er «potensiale» 

• Ett styre som var tydelig på generelle 
behov for fremtiden – ikke detaljorientert 

• Aksept for endringer i fremtiden – må 
tilpasse FFV endringene i bransje, 
samfunn og teknologisk 

• Innsiktsfase - nå begynner prioriteringen 
- handlingsplan 

Forskjellige ønsker og 
behov – balansere dette 



Administrasjon FVV   

Permisjon til september – 1 dg i uka

BVN 30 år i 2024



FFV 



Fagrådet for våtrom (FFV)

Uavhengig
Flerfaglig

Formål: 
Redusere 

vannskader

Bygge 
bransjens 

våtromsnorm

Serviceorgan

Høringsorgan

Ca 6.000 
henvendelser 

pr år

Godkjent 
våtromsbedrift

1100 stk

Anbefalt 
produkt

Kurs utdanning 
sertifisering

FFV

FFV bidra til riktig kompetanse 

Bedriftene må bruke kompetansen riktig

TEK17 ferdig tolket



Kursstruktur – sertifiserings modellen 



GVB



Byggebransjens våtromsnorm



Antall visninger BVN – trend Covid perioden



Forbrukerundersøkelse våtrom
I regi av Huseiernes Landsforbund

Forespurt 32.284 medlemmer. 2.635 har gitt svar
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Kursdeltakere – Modul A, B og C 

Antall kandidater pr. måned Årlig antall

Årlig mål Lineær (Årlig antall)



Hvem er GVB bedriftene egentlig?  



 

  

   

   

   

   

                                                           

                   





Kanaler i dag 

Skal etablere nyhetsbrev 



GVB-SIDEN



Prosjekteringsverktøy



Våtromsdagene 2022  



Utvikling – «blandet drops»

• Aktivt samarbeide med bransjen (synlighet/fag) – bidra 
til synliggjøring av medlemsorganisasjonene

• Anvisninger for wc-rom, kjøkken 

• Bærekraft og klimagassregnskap

• Nye tjenester  (veiledning tidlig fase, tvistesaker)

• Flere medlemmer  

• Kursing – nye områder (tema kurs)

• Synliggjøring forbrukere - bestillerkompentanse

• Være enda mer synlig i bransjen  

• Bidra til «anvisninger for utfordringene de møter i 
hverdagen»

• Være tilgjengelig

Prioritere – «høna og 
egget» 



Felles interesser NBKF  
• Høring og tolkninger av standarder og forskrifter m.m.

• FOU - prosjekter  

• Fokus på kontruksjonsfagene – fremover

• Faglige spørsmål – relatert til våtrom



Felles interesser NBKF  
• Høring og tolkninger av standarder og forskrifter m.m.

• FOU - prosjekter  

• Fokus på kontruksjonsfagene

• Faglige spørsmål – relatert til våtrom (ikke 
basseng/svømmehaller) – bruke hverandre aktivt

• Felles saker i fagblader 

• Våtromsdagene 2022 –foredrag/stand

• Prosjekt klimagassregnskap – prefab. vs. plassbygde

• Mulighet for erfaringsutveksling – markedsarbeid/synlighet 

• Nærmere løpende  samarbeid – sitte samlokalisert (kursing 
sammen på temakurs, erfaringsoverføring, felles synlighet i 
bransje fagblader, kjøpe tjenester av hverandre ved behov)   

• M.m

Ønsker fra FFV: 
– at NBKF er tydelig på formålet med 

medlemskapet
- at man både utfordrer og bruker FFV
- At man er lojal mot BVN (ikke dobbel 

kommunikasjon)
- «fagdrypp» på GVB hjemmesiden

- Aktivt bidra til at entreprenørene der ute ikke 
tar unødvendig risiko (kompetanse/bevissthet riktig bruk 

av materialer og produkter – erfaringsovering til utførende)

- faste avtalte halvårsmøter (sette ting i system)   


