


Årsag Virkning 



Hierarkiet 
 Byggeloven 

 Bygningsreglement (BR) 

 SBi’s anvisninger   

 Oplysning om at SBi’s anvisning 200 mere detaljeret 
beskriver hvordan fx vådrum kan udføres 

 Normerne – vand, afløb, konstruktioner etc.  
 Henvisning til normerne i BR 

 MK/VA-godkendelser / CE mærkning 

 Anvisninger fra andre, fx Træinformation, Gulv-
branchen,  gipspladeproducenterne eller Tekniq 

 Byg Erfa blade 

 Artikler, monteringsvejledninger etc. 



Regelsæt 

 Bygningsreglementet angiver overordnede regler – 

 egnethed, robusthed, tilgængelighed, egnede materialer mv. 

 De praktiske anvisninger på hvordan tingene kan gøres i 

praksis – gives fx i SBi´s anvisning knyttet til 

bygningsreglementet samt andre publikationer knyttet hertil. 

 Der er metodefrihed – men afviges der fra anvisningerne, må 

man selv levere dokumentationen!  

 For visse produkter stilles der krav om de skal være MK-

godkendte (eller godkendelse kan fås). Dette er godkendelser 

af specifikke konstruktioner inkl. alle indgående materialer 
og monteringsanvisninger (Systemgodkendelse) 



BR 10 4.6 stk. 5  
angiver de overordnede . krav 

1. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå 
de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske 
påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. 

2. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, 
tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, 
skal være vandtætte.  

3. Vægge og vægbeklædninger, herunder 
samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og 
lignende skal være vandtætte i den 
vandbelastede del af rummet. 

 



4. Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 

 

5. I den del af vådrummet, hvor der må 
forventes jævnlig vandpåvirkning må der 
ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 

 

6. Ved brug af skeletvægge, samt gulv- og 
vægkonstruktioner, der indeholder træ eller 
andre organiske materialer, skal der 
anvendes et egnet vandtætningssystem 
 



Ydeevne af gulve og vægge  
• Konstruktionerne skal være velegnede til udførelse 

på byggepladsen 

• Gulve og vægge skal kunne modstå normale 
belastninger fra brugen 

• Gulve, vægge - herunder samlinger og 
gennemføringer skal være vandtætte 

• Vandbelastede konstruktioner skal kunne modstå 
koldt og varmt vand 

• Gulve og vægge skal kunne modstå 
fugtbevægelser 

• Konstruktionen skal kunne modstå udtørring af 
byggefugt 

• Gulve og vægge skal være lette at rengøre med 
alm. rengøringsmetoder 

• Gulve skal være sikre at gå på 



Gamle regler 

• Ultimo 1800: (Tørklosetrum)       
bræddegulve var ikke tilladt, men antageligt 
såfremt det var dækket med en blyplade 
som var bukket op i hjørnerne 

 

• 1903 Emma Gad i ”Vort hjem”: (Klosetrum)  
God ventilation og rigeligt dagslys             
”.. og endelig et fuldstændigt tæt gulv 
gennem hvilket ingen smudspartikler, 
hverken faste eller flydende, kunne trænge 
ned i indskuddet og omdanne dette til en 
gærende, raadnende masse” 



Sundhedskommisionen 
1905:Gulve skal være udført 
af beton udstøbt på 
jernbjælker og belagt med 
terrazzo, asfalt eller lignende 
fugttæt materiale.  

Der var ingen krav til gulve i 
egentlige badeværelser – 
man gik ud fra at der blev 
tørret op efter badet! 

 

Først efter 1. verdenskrig var 
det almindeligt at  udføre 
badeværelsesgulve af beton 
og som regel med 
terrazzobelægning og afløb. 





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  

 



• 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. 





• Disponering - store rum må foretrækkes 
• Belastningsklassen 

• Materialer og konstruktioner vælges 
afhængigt af den aktuelle belastningsklasse 

– udførlig projektbeskrivelse og tegninger 

– specifikke henvisninger til anvisninger med 
nødvendige tilpasninger 

– vådrummet udføres som projekteret 

• Andre krav, fx hurtig byggetid, let 
konstruktion 

• Totaløkonomi 

 



Disponering 

• Vådrum op mod hinanden 
 

• Hensyntagen til bevægelseshæmmede 
– 1,1 m foran håndvask, wc mv. 
– wc/bad i adgangsetagen 

 
• Forsænkning på 10 mm - Opkanter bør undgås ! 

 
• Afgrænsning af bruseplads mod døre og vinduer 

 
• Vindue i rummet  



• BR 10 6.3.1.2 kræver 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 
særskilt wc-rum 

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

 





• Mindst et rum i adgangsetagen 

• 1,1 m foran installationer 

• Niveaufri adgang – dvs. max 25 mm kant 

• Størrelse mindst 1,8 x 2,9 m 

• Wc med mindst 0,9 m ved den ene side 

• Wc’er bør være væghængte 

• Forstærkning af væg aht. armstøtter 

• Brusepladser mindst 0,9 x 0,9 m 

• Forsænkning max 10 mm 

 



Fra SBi-anvisning 222 Tilgængelige boliger 

 





• Sammenbygning mellem nye og gamle 
dele 

• Deformationer af bjælkelag og 
bindingsværks-vægge - brug udvekslinger 
mv. 

• Udtørring ved ibrugtagning kan medføre 
svind 

• Max 13% fugt før udførelse af vådrummet 

• Vådrummet som en selvstændig 
konstruktion 

• Alternativt udformes det så deformationer 
kan optages 





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 

 



Vandtæthed 
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Træinformation 

Træ 53, Træ i vådrum 
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God frihøjde 
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Lav frihøjde – ikke lovlig 











 Pvc-belægning og beklædning 

 Vandtætte flisebeklædninger 

 Vandtætte malebehandlinger 

 Træbeklædning 

 Vådrumstapet 

 



• Banevarer - homogene 

• 2,0/1,5 mm tykke med plan underside 

• Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger 

• Så få samlinger og rørgennemføringer 
som muligt 

• Ikke samlinger over pladestød i 
undergulvet 

• GVK 

• Vinyltapet  MK-godkendt 





• Bør udføres af faguddannede med 
svejsecertifikat 

• I rum under 2 m2 eller brusenicher 
kan der i nødstilfælde udføres fald 
ved spartling. 

• Spartelmassen skal have en 
tykkelse på mindst 3 mm 

• Rørgennemføringer udføres 
vandtætte med bøsninger 











• Uddannelse  

• Eksamen 

• Svejsecertifikat 

• Skærpet egenkontrol checklister 

• Stikprøvekontrol 

• Sanktioner 

• Løbende materialeafprøvning 

• Vedligeholdsvejledning 

• Vådrumsfakta 
• Ankenævns- og garantiordning 







• 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 

 





 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 

 



 

 

 
• Vægge skal være vandtætte overalt i 

den fugtige zone –  det kan kun opnås 

ved brug af de korrekte materialer og 

den rigtige påføringsteknik.  

• Der kræves blandt andet sikkerhed for: 

 - vandtæthed,  

 - vanddamptæthed,   

 - vedhæftning,   

 - lagsammenhæng  

 - modstandsevne mod stød og slag. 



 

 

• En malebehandling er et samlet system som 

typisk består af 

– primer  

– specialklæber  

– glasfibervæv/filt  

– eventuelt mætning/efterspartling 

– færdigstrygning i én eller flere omgange.  

• Materialer fra forskellige systemer eller 

leverandører må ikke blandes. 









• Uorganiske materialer, fx tegl og letbeton, 
er porøse og har derfor behov for samme 
vandtætning som skeletvægge.  

• Der er ikke specifikke regler eller 
godkendelser for vandtætning af uorganiske 
materialer 

• I vådzonen frarådes malebehandling, da 
regelmæssig vandpåvirkning og slid fra 
rengøring kræver meget vedligehold.  

• Ved stor fugtbelastning må der ofte regnes 
med genbehandling hvert år, hvis der er 
malet  



a 







Trægulve må ikke anvendes !! 

• Der skal udføres et vandtæt, lovligt vådrumsgulv 

• Trægulv kan evt. anvendes ovenpå - men det 

frarådes generelt pga. risiko for skimmel, lugt og 

nedbrydning 

• Bygherren skal oplyses - det er hans ansvar ! 

• Betragtes som ”offermateriale” 

• Kun i områder langt fra bruser mv. - ingen 

gennemføringer og gulvafløb 

 







 

• Skal udføres lufttætte - for at hindre 
konvektion 

• I lofter under andre vådrum må der ikke 
anbringes dampstandsende lag (pga. 
risiko for opsamling af vand/fugt fra 
ovenliggende baderum) 

• Nedhængt loft skal være demonterbart 

eller med inspektionslem  
 

• Skråvægge skal altid regnes som væg ! 





 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 og materiale 

 krav til geometri og fugeudformning 

 krav til arbejdsudførelse 

 












