
Hva er våtromsnormen?

Byggebransjens våtromsnorm(BVN), er en videreutdanning for håndverkeren. Det er derfor de mest
seriøse og ansvarsbevisste håndverkere som bruker ressurser på å ta kurs og eksamen i faget ”riktig
baderomsbygging”.
Men det er fortsatt frivillig å velge en Godkjent bedrift. Selv om stadig flere lykkelige baderomseiere
synes at det var verken unødvendig dyrt eller vanskelig å velge en Godkjent bedrift. Tvert imot. Med en
skriftlig kontrakt om at BVN skal benyttes, blir det mye mindre stress og bedre nattesøvn for deg som
baderomseier.

Fagrådet for våtrom(FFV) arrangerer spesialkurs og tverrfaglig eksamen i kunnskap om Byggebransjens
våtromsnorm. Kursing og eksamen for et fagarbeidersertifikat, for eksempel et våtromssertifikat, er altså
bare en del av topputdannelsen som gir rett til å kalles Godkjent bedrift. Be om å få se på sertifikatet
som tydelig viser Godkjent bedrift!

Det oppstår stadig flere skader i våtrom. En av grunnene er at vi bader og dusjer mye mer enn før, og at

gamle bad ikke er bygget for dagens vannbelastning. En annen årsak er dårlig utført arbeid og feil

anvendte produkter.

Våtromsnormen - hva innebærer denne?

I Byggeforskriftene av 1997 finner vi de lovpålagte krav til våtrom (bade-/dusjrom og vaskerom): det skal

være vanntette gulv og fall til sluk. Byggeforskriftene henviser til BVN som retningsgivende for hvordan

arbeidene bør utføres. BVN kom i 1994 etter at aktører i byggebransjen tok initiativ til å lage retningslinjer

for hvordan man bør utføre våtromsarbeidene på en best mulig måte. Hensikten med BVN er å heve

kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og varighet. BVN er en frivillig bransjenorm som må avtales

mellom den som skal ha arbeider utført, huseieren, og våtromsentreprenøren. Det er huseieren som må ta

initiativ og forlange arbeidene utført i henhold til Våtromsnormen.

BVN er en perm med løsbladsystem som beskriver administrasjon og planlegging av våtromsarbeidene,

valg av materialer, utførelse av detaljer og kontroll av arbeidene. Huseier og våtromsentreprenør bruker

BVN som planleggingsverktøy. De blir enige om hvilke funksjoner våtrommet skal ha, f.eks. terskelhøyde,

plassering av sluk, gjennomføring av rør i gulv og plassering av sanitærutstyr. BVN setter her krav til disse

forskjellige konstruksjonene. Videre avtales hva slags utstyr som skal inn i våtrommet, f.eks. type toalett,

dusjkabinett og antall kraner for uttak av vann. Hvis det er snakk om rehabilitering står det i BVN hva som

skal kontrolleres på forhånd. Meningen er å forvisse seg om at det ikke er fukt- eller råteskader i vegger

eller gulv i det nye våtrommet. Når huseier og våtromsentreprenør er enige om hvordan våtrommet skal

bli er alt skrevet ned og blir en del av avtalen mellom partene. Da vet begge parter hva som er avtalt og

kan gå tilbake og sjekke hvis noe er uklart.

Utførelsen av arbeidene skal være i henhold til anbefalte løsninger i BVN. Dette sikrer at man lager gode

detaljløsninger som er testet ut tidligere. Løsningene er fokusert på vanntetthet og varighet. Håndverkere

som skal utføre arbeider i henhold til BVN skal ha gått grunnkurs og være sertifisert. Håndverkere eller

firmaer som skal lede våtromsarbeider må ha gått grunnkurs og lederkurs i BVN. Disse vil kunne kalle seg

"Godkjent bedrift" og få rett til å benytte tilsvarende logo.

Hvis du som eier av et hus skal ha utført arbeider i et våtrom vil vi sterkt anbefale å forlange arbeidene

utført ihht Våtromsnormen. Det krever at håndverkerne er sertifisert (spør etter godkjenningsbevis). Det

krever også at arbeidene skal planlegges på forhånd og kontrolleres og dokumenteres underveis. Dette vil

nødvendigvis føre til noe merarbeid for håndverkerne, og du må være villig til å betale noe mer for jobben.

Det vil imidlertid være en ekstra sikkerhet for at arbeidene er utført iht til retningslinjer som skal sikre høy

kvalitet og lang levetid på våtrommet. Det skal foreligge dokumentasjon på hvilke arbeider som er utført

og kontrollert.

Vi har holdt oss oppdatert og vår faglige leder tok grunnkurs i FFV 1997. Senere er det gjennomført flere
leder og prosjekt kurs for at kompetansen skal innehas i firmaet. Vi kan derfor i dag kalles Godkjent
bedrift!
Vi gir 5 års garanti på arbeid og materialer.

Velkommen som kunde
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