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Finn oss på Facebook

Rørlegger Morten Bergseng (t.v.) og prosjektansvarlig Allan Gloinson fryder seg over
en vellykket vanntettest av toppmembranløsningen i BVN-badet 2011. (Foto: FFV) :

Vasser på tett membran
Halvveis i rehabiliteringen av et demonstrasjonsbad kan
rørlegger Morten Bergseng og prosjektansvarlig Allan
Gloinson koste på seg et fotbad samtidig som de
konstaterer at membranen på gulvet holder tett. Badet
utføres etter våtromsnormen.

Byggmesteren
Liker

Du liker dette.

Du og 1997 andre liker Byggmesteren.

Sosial tilleggsfunksjon for Facebook

Av: Dag Solberg

Bransjenyheter
Byggebransjens våtromsnorm, BVN, er en frivillig standard for
bygging av våtrom, både nye og rehabiliterte. De som utfører
byggearbeidene må ha gått igjennom et kursopplegg som gjør
dem kvalifiserte til å jobbe etter denne normen, som stiller
strengere krav enn teknisk forskrift i plan- og bygningsloven gjør.

Demoprosjekt

– Vi er noen rotekopper, begge to
Rotfradrag må komme
Hva skal en verdikonservativ, singel
og bifil bonde med datainteresser og
psykiske problemer stemme?
Prognosesenteret: Nye boliger i Oslo
er for dyre
– Nye boliger i Oslo er for dyre

“BVN-bader 2011″ er et 15 år gammelt bad i en terrasseblokk på
Kolbotn. Det er det tredje demonstrasjonsbadet Fagrådet for
våtrom gjennomfører, og resultatet skal presenteres på årets
Bygg Reis Deg-messe på Lillestrøm neste måned. BVN er en
frivillig ordning som den enkelte byggherre avtaler med den
utførende håndverksbedriften i hvert enkelt tilfelle.
– De fleste forbrukerne tror BVN er lovpålagt, sier Lars
Gulbrandsen, daglig leder for Fagrådet for våtrom, FFV. – Slik er
det ikke. Som i så mange andre sammenhenger i livet må folk
faktisk tenke og handle selv, dersom de vil unngå problemer og
kostnader. Velger man å la en av Norges ca. 900 godkjente
våtromsbedrifter bygge badet, med kontrakt om å bruke BVN,
inngår blant annet en test av membranen før arbeidet fortsetter.

Honnør til byggebransjen i ny kåring

Mest lest
God i alt – uten papirer på noe
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Prekutt: – Nesten for enkelt

Nyhetsbrev
Fyll inn e-postadressen din
nedenfor, og du vil motta
Byggmesterens nyhetsbrev 1-2
ganger i uken.

Fuktmåleren må brukes riktig!
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Større perspektiv på sosial dumping
Ikke på hjembesøk

Oversikt over godkjente bedrifter finnes på FFVs nettsider.
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BM 7-13: Bygger ett hus mer med
prekutt
23. september 2011, 08:51

Miljøsertifiserer all trelast for
proffkundene

Liker

2 liker dette. Bli den første blant dine venner.
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Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og
få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!
Kurs i montering av
takvinduer
annonse

Dagslys kan være en god salgsvare

Del denne artikkelen på:

for byggmestrene. Med kunnskap om
produkter og hvordan takvinduer skal
monteres, skal det ikke stor

Facebook

Delicious

Twitter

Skriv ut

salgsinnsats til når tømreren ser
mulighetene kunden har.

Tips en venn

Les mer

Hva mener du?
TØMREREN
Navn (påkrevd)

E-post (publiseres ikke) (påkrevd)

Nettside (påkrevd)



Prekutt: – Nesten for enkelt
– Når vi får materialene ferdig tilskjært
og merket, blir det nesten for enkelt å
bygge, mener Christian Pollestad,
tømrer med åtte års erfaring.



Les mer
REPORTASJE

Legg igjen kommentar

Nye takvinduer endret
loftsstua
Loftstua var mørk og innbød ikke til
mye kos for en familie i Sund i
Stavanger før en arkitekt foreslo en
løsning med flere takvinduer.
Les mer
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Arbeidstilsynet BNL boligbygging Boligprodusentenes
Forening Byggmesterforbundet energieffektivisering
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Sintef Byggforsk Statistisk sentralbyrå svart arbeid
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