


Regelsæt 

• Bygningsreglementet angiver de overordnede regler - 

vandtæthed, egnethed, robusthed, tilgængelighed mv. 

• By og Byg anvisning 200 giver praktiske anvisninger på 

hvordan tingene kan gøres i praksis - løsningerne er 

accepteret af By- og Boligministeriet 

• MK-godkendelser er godkendelser af specifikke 

konstruktioner incl. indgående alle materialer og 

monteringsanvisninger 

• VA-godkendelser er godkendelser af vand og 
afløbsmateriel 

• Normer  (konstruktioner, vand, afløb) 

• Andre skeletvægge eller konstruktioner der indeholder 

organisk materiale, må ikke anvendes ! 



Definitioner 

Vådrumstype Vandpåvirkning

af gulv

Vandpåvirkning

af væg

Baderum Ja Ja

Wc-rum med gulvafløb Ja Normalt ikke

Bryggers, vaskerum med

gulvafløb

Ja
Normalt ikke

Produktionslokaler, fælles

baderum mv.
Ja Ja

Wc-rum uden gulvafløb regnes ikke som vådrum, men af hygiejniske
grunde bør gulvet alligevel udføres som vådrumsgulv









• Vådzone overalt 

• Areal mindre end 3,25 m2 

• Bredde mindre  end 1,30 m 

• Nødvendige funktionskrav kræver en 
gennemtænkt løsning 

• Dør bør af plads- og sikkerhedshensyn 
være udadgående  

• Ofte indeliggende  - derfor nødvendigt 
med mekanisk ventilation 



• Klasse L (Lav)  få daglige bade af kortere 
varighed, god udluftning - findes typisk i 
enfamiliehuse, sommerhuse o.lign. 

• Klasse N (Normal)  flere daglige bade, også 
af længere varighed og evt. mangelfuld 
udluftning - findes typisk i tæt-lavt 
byggeri, etageejendomme o.lign. 

• Klasse H (Hård belastning)  vådrum med 
større eller hyppigere vandbelastning eller 
med større mekaniske belastninger end 
normalt i boliger - typisk i fælles baderum, 
storkøkkener etc. 



• Der kræves både tilførsel og aftræk 

• Spalte eller rist i dør eller væg på mindst 
100 cm2 

• Udeluft gennem vindue eller ventil på 100 
cm2 (krav for baderum ved ydervægge i 
småhuse) 

• Etageejendomme - krav om mekanisk 
ventilation med volumenstrøm på 15 l/s i 
baderum og 10 l/s i wc-rum 

• Ved naturlig ventilation - aftrækskanal 
med kanaltværsnit på mindst 200 cm2 

 





Vandtæthed 

• Konstruktionen kan udføres vandtæt i sig 
selv, fx betonvæg eller betondæk 

• Konstruktionen kan udføres med en 
vandtæt belægning, beklædning eller 
malerbehandling 

• Konstruktionen kan udføres med et 
vandtæt lag  

Bassinvirkning 

• Vådrummet skal fungere som et bassin 
hvor gulvets vandtætte lag eller evt. 
inddækning føres 100 mm op ad væg 

 





• Uorganisk undergulv på tunge dæk-

konstruktioner, fx beton eller letbeton 

• Undergulv af træplader på træbjælkelag 

• På betonudstøbning på træbjælkelag 

(normalt kun ved renoveringsarbejder) 





• Der skal være fald hvor der forventes 

jævnlig vandpåvirkning 

• Faldet skal være 1-2 % 

• Der kan benyttes vandret gulv andre 

steder, men det frarådes - benyt i stedet 

reduceret fald 

• Gulvafløb BØR være VA-godkendt til 

den anvendte gulvtype 







 Beton er vandtæt i sig selv, når følgende er 
opfyldt 
– Mindst 60 mm tyk 
– Mindst beton 20 – der bør anvendes 

tæthedsforøgende tilsætningsstoffer 
 

 Armeringsnet, 6 mm Ø, maskevidde max 
100 mm (jordforbindes) 
 





– Max størrelse på gulv 6 m2  (forudsat inspektion) 

– Vurderes bjælkelaget ”for svagt” skal der ske 
eftervisning af bæreevnen (beregning) 

– Kun et vandtæt lag i konstruktionen (åbent 
støbeunderlag huller i bunden af trapezplader) 

– Gulvafløb 60 mm fra bjælker og skal være VA-
godkendt til indstøbning i beton 

– Samme regler vedrørende beton som for tunge 
dæk 

– Vægge skal understøttes 

 







Lette dækkonstruktioner kan udføres 
med undergulv af plademateriale.  

Disse gulve er fugtfølsomme og skal 
derfor beskyttes! 
–Et vandtæt flisesystem med MK-

godkendelse  

–Pvc-banevare 

–Banevare som EPDM, butyl eller pvc med 
tykkelse min. 1 mm 

NB! Der må kun være ét vandtæt lag 







o Tunge vægge, dvs. beton, tegl eller letbeton 

o Skeletvægge 

o På eksisterende vægge 

• Stabilt underlag 

 

Skråvægge udføres altid som ”lodrette vægge” 



 Anses for at være vandtætte i sig selv 

 Korrekt for almindelige betonkvaliteter 
(beton 20) forudsat at fuger og støbeskel 
er tætte 

 

 Tegl og letbeton kan ved opfugtning 
transportere fugt til tilstødende rum eller 
bygningsdele.  

 

 Det anbefales - i det mindste i vådzonen - 
at udføre vandtætning ved vægge af tegl 
og letbeton (gælder også for slaggeplader 
og monierpuds). 



• Betonvægge, mindst 2 til 3 måneder afhængigt af 
betonsammensætning, tykkelse, temperatur og 
fugtforhold. 
 

• Letklinkerbetonvægge, tidligst når fugtindholdet er faldet 
til 4 - 8 vægtprocent, dvs. 3 uger til 2 måneder i lukket 
opvarmet hus.                                    

• Restfugtindhold bør bestemmes inden fliseopsætningen 
påbegyndes!  

 

• Porebetonvægge, udtørring forventes at tage ca. 3 uger i 
lukket opvarmet hus. 
 



• Skeletvægge skal beskyttes mod 
opfugtning 
– En vandtæt beklædning 

– Et vandtæt lag af folie (med 
dokumentation)under en beklædning af 
fugtbestandige plader eller brædder 

– En vandtæt malebehandling 

Kun et vandtæt lag ! (dog 2 lag hvis der ikke 

kan ophobes fugt i mellem lagene eller det 
materiale der lukke inde mellem de to vandtætte 
lag betragtes som offerlag) 

Ingen dampspærre i ydervæg ! 



Skeletvægge, opbygning 

• Der kræves større stivhed af skeletvægge i vådrum  

– Kraftigere stolper (min 70 mm. tykke) 

– Mindre stolpeafstand 

– Større pladetykkelser 

– To lag plader 

• Det skal sikres, at der er de nødvendige traverser 
og løsholter til ophængning af installations-
genstande mv.  

 





Renovering af eksisterende vægge 

• Typisk ½ stens vægge, bindingsværks-
vægge, bræddeskillevægge m. rør og 
puds, slaggeplader eller monierpuds 

 

• Forsatsvæg eller opretning med 
lægter/brædder og pladebeklædning 
(derefter videre som skeletvægge) 

 

• Forudsat at væggen er plan OG stærk 
OG i god stand kan plader evt. 
opsættes direkte på eksisterende væg 

 





 Pvc-belægning og beklædning 

 Vandtætte flisebeklædninger 

 Vandtætte malebehandlinger 

 Træbeklædning 

 Vådrumstapet 

 



• Vandtætte flisebeklædninger til brug på organisk 

underlag, skeletvægge mv. skal opfylde kravene for 

at opnå MK-godkendelse 

• På uorganisk underlag, beton, tegl eller letbeton er 

der ikke – i småhuse - krav om et MK-godkendt 

system 

• Leverandørens monteringsvejledning skal følges 

nøje - kombinationer af materialer må ikke anvendes 

• Samlinger, tilslutninger gennemføringer mv. armeres 

med væv og vandtætningsmembranen påføres 





Vådzone 

• Systemet skal være MK-godkendt til underlaget 
(pladebeklædning og krydsfiner) 

• Membran med en tykkelse på mindst 1 mm 

• Flisebeklædninger med membran kan anvendes 
både i vådzone og fugtig zone 

Fugtig zone 
• MK-godkendelse kræves ikke - men kan fås 

• Membran kræves ikke - men anbefales 

• Vandtæthed opnås fx med kombination af primer 
og klæber 

 



• Specifikke krav til egenskaber 

 

• Bør udføres af faguddannede med 
svejsecertifikat (GVK) 

 

• Rørgennemføringer udføres vandtætte med 
bøsninger 

 

• Vinyltapet  er MK-godkendt til fugtig zone 



 Vandtætte malebehandlinger på skeletvægge 
må kun benyttes i fugtig zone 

 MK-godkendelse kræves ikke - men kan fås 

 Leverandøren skal kunne dokumentere at 

egenskaberne er i overensstemmelse med 

kravene til at opnå en MK-godkendelse 

 Leverandørens anvisninger skal følges nøje 

 Behandling skal afsluttes mindst 60 mm over 

gulv, men det anbefales at afslutte 100 mm 

over gulv 

 



 Opdele flader og optage bevægelser mellem 
bygningsdele og omkring gennemføringer 
mv. 

 Vandtætheden må ikke afhænge af fugen !! 

 Fleksible mørtelfuger 
– cementbaseret  

– kan optage SMÅ bevægelser 

 Elastiske fuger (fugemassefuger) 

– større bevægelser - afhængig af udformning/materiale 

– krav til geometri og fugeudformning 

– krav til arbejdsudførelse 

 



• Vandnormen og Afløbsnormen 

• VA-godkendte installationsgenstande 

• Rørføringer så korte som muligt 

• Lodret rørføring i installationsskakt med 
lem enten mod tørt rum eller vandtæt.  

• Lemmen skal være så stor, at reparation 
kan udføres 

• Rørsamlinger skal være tilgængelige 

• Utætheder skal meldes synligt  
– vand fra tomrør, skakte mv. skal ud hvor det kan ses 

 

 











Hidtidig danmarksrekord 










