
Diverse 
 
 Dansk Byggeri 
GI projekter – Gode vådrum 
Nye materialer 
Kabiner af stål 



Frit efter Dansk Byggeri 

 



  Totaløkonomi – anlæg + drift & vedligehold 
 

 Tung / let konstruktion? 
  Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens krav 
  Andre faktorer kan være afgørende 

 
 Forventet levetid, 10 år, 20 eller 30 år ? 

 L < 15 år, oftest let konstruktion 
 15< L < 25 år. valgfrihed efter forventet 

belastning 
 L > 25 år, ofte tung konstruktion 
 

 Tidsmæssige forhold- tørt byggeri er 
hurtigst 
 



Vådrum - udførelsen 

• Hvornår skal der bruges vandtætning ?     

• Altid: 
 Ved udstøbninger i betondæk 

 I og omkring brusenichen – gulv og vægge 

 Under badekar osv. 

 

Hvor mange m2 taler vi om ?  

Hvad koster det ? 

Hvad er besparelsen ved at lade være og få en mindre 
sikker løsning ? 



Vådrum - udførelsen 

Tidsmæssige konsekvenser for tunge konstruktioner 
 

Udtørring/hærdning af underlag før 
fliselægning/opsætning 
  Gulv: mellem 4 og 8 uger 
  Vægge: 

 Beton, op til 6 måneder 
 Let klinkerbeton, 3 til 8 uger i lukket, opvarmet 

hus 
 Porebeton, ca. 3 uger i lukket, opvarmet hus 

 
Konsekvens – ændre på procesrækkefølgen ?! 

 

 



• Hærdning af ”normal-produkter” i vandtætningssystem 

 

 Støbning/afretning, fra 4 til 12 uger 

 

 Primer, fra 1 til 24 timer 

 

 Vandtætningsmembraner, fra 1 til 24 timer 

 

 Klæber,  2-3 døgn 

 

 Fugning, 2 til 3 døgn før vandbelastning 

 

 Elastiske fuger, ca. 2 døgn 

 

 





Alternativ løsning til hærdning 
 

 PVC belægning og beklædning - hvor 
belastningsklasse og konstruktionskrav kan 
overholdes. 

  

NB! mindst 48 timer mellem klæbning og 
svejsning 



Vådrum - udførelsen 

Hvor går det galt?  
• I disponeringen  

• Ved maksimal udnyttelse af konstruktive 
løsninger osv. 

 

Hvorfor ikke ændre adfærd og finde nye 
og mere sikre løsninger?  



• godevådrum.dk  

•  Nye lette løsninger med 2 lag  

• Mangler afprøvning! 

• Begge lag har afledning af vand til afløb 

• 3-modeller findes på hjemmesiden 



Checkliste for projektering fx 
 

 Belastningsklasse korrekt ? 

 Lille eller hårdt belastet rum ? 

 Konstruktionsopbygning & materialevalg 
som passer til belastningsklasse ? 

 Beskyttelse af døre og vinduer mv. ? 

 Plandisponering, handicapvenlighed ? 

 Installationer & føringsveje ? 



Checkliste for udførelse fx 

 Er tidsplanen realistisk ? 

 Er indfaldskrav opfyldt, herunder krav til 
fugtindhold, planhed mv. ? 

 Er konstruktionen opbygget som projekteret (og 
korrekt) ? 

 Er der  mindst 1 % fald mod afløb ? 

 Er vandtætningsmembran i korrekt tykkelse ? 

 Er gennemføringer og afløb udført med 
bøsninger etc. ? 





Nyere projekter/tiltag 
• GI projekt om kabiner opbygget af 

elementer. Udgangspunktet er at de skal 
være sikre, lette (til at bære op) og billige 
(70 % af normalt).  

• Der er også udført miljø vurdering i 
forbindelse med dette og et projekt under 
Sureuro. 

• Inexa – kabiner udført af sandwich 
elementer af 2 lag stålplade med Rockwool i 
midten. Leveres færdige med 
flisebeklædning og installationer. Er prøvet 
og anvendes. In situ forsøg er igang og 
erfaringerne er afrapporteret af GI. 

• PL Beton – elementer i fiberbeton ca. 1 cm 
tyk. Prøvning i laboratoriet er afsluttet. 
Dernæst forventes in situ forsøg som for 
Inexa. 







 



































• Projekt renovering har gennemført en række 
projekter, bl.a. med løsninger med rustfri stål 
som membran i baderum 

• ”Udviklingsfonden for træ” har haft et 
projekt om ”Vådrum af træ” om opbygning af 
vådrum med vandtætte plader. Pladerne er 
baseret på vandfast limede spånplader med 
”lille” fugtudvidelse og fabrikspåført 
overflade. Med påføring af ekstra primer 
bliver pladerne ”Vandtætte plader”. 

• Der er udgivet en publikation om ”Træ og 
vådrum” af Træbranchens Oplysningsråd. 

 



Samlinger mv. 
• Fugt- og temperaturforhold 

• Pladesamlinger uden understøtning på tværs - med fer og not 

• Pladerne limes og sømmes/skrues 



Afstand til omgivelserne 

• Skruehuller spartles ikke ved pvc 

• Pladeunderlag forskydes mindst 2 fag 

• Understøtning hvis der ikke er fer og not 









Vådrum 
Vægge 
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Produktudvikling 
 



Vådrum 
Vægge 
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NB! Vær opmærksom  
på evt.  
brandforhold og  
overfladekrav. 



Vådrum 
Gulv 
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NB! Vær opmærksom  
på evt.  
brandforhold og  
overfladekrav. 



Vådrum 
Vægge 
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NB! Vær opmærksom  
på evt.  
brandforhold og  
overfladekrav. 

NB!  
Drænåbning mangler 



• Udstøbning i tynde lag.  
• 60 mm       45 mm tykkelse 
• Ardex, Alfix og LIP har MK-godkendelse til 

dette. 
 

• De vandtætte plader fra Litex, Lux, 
Jackoboard og Wedi er alle baseret på 
polystyren med en facing på begge sider. Der 
SKAL membran overalt ved brug på gulv !!  

• Desuden mangler produkterne en generel 
brandmæssig godkendelse til brug på vægge. 
Kommunen skal derfor dispensere/godkende i 
hvert enkelt tilfælde!! 
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Havnestaden 172 badekabiner 
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Det oprindelige projekt 

Stålkabiner projekteret af 
dansk arkitektfirma 
Bukkede tyndplader (0,9 
mm) 
Fastlimet 50 mm mineraluld 
Opsvejste bunde af 6 mm 
stålplader med varmerør 
Gulvfliser som 50 x 50 x 5 
mm som Winkelmanns 
Vægfliser i brusehjørne  
ligeledes med Winkelmanns 
fliser 
Adgang til skakt gennem 
toiletskab 
 

 



Hvordan klares dette? 



Pilotprojektets gennemførelse  

• Der var generelt stor usikkerhed 
om afhjælpningens 
gennemførelse. 

• Årsagen til korrosion  

• Levetid for de reparerede 
badekabiner 

• Der var brug for at afprøve 
produkter 

• Der var behov for at afprøve 
metoder 

• Planlægge arbejdet og varsling  af 
beboere 

• Kan man leve med et kemitoilet? 

• Tidsstudier for at fastlægge 
tidsplanen 

 



Hvor kan i finde mere viden ? 

• Gulvfakta/Vådrumsfakta om pvc beklædning udgivet af 
GSO 

• Gipskonstruktioner i vådrum,  udgivet af 
Gipspladeproducenterne  

• Træ i vådrum, Udgivet af TOP  

• Fliser på gulv og væg og  Natursten inde, udgivet af 
MURO 

• Byg Erfa: Flere blade fx gennemføringer, gulvafløb, 
fuger i pvc, malebehandling og installationsskakte 

• Maling i vådrum, Danske Malermestres hjemmeside  



Fliser på væg og gulv 
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Interessen for at bruge fliser 
er i de senere år øget 
mærkbart.  
Nu opereres der med diagonale 
mønstre, indlagte borter og 
mange forskellige kulører og 
materialer på vægge og gulve.  
 

Erik Brandt fra SBi 
sammenfatter de mange 
informationer, der knytter sig 
til fliser på både vægge og 
gulve.  
 
Forlag: MURO 
Forfatter: Erik Brandt 
 

 

 



Tre gode vådrum 
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Eksempler på vådrumsløsninger fra  
tre erfarne rådgiverfirmaer samt BvB  
 
Byggeteknik 2001  
  
  
Forlag:  
Byggeskadefonden vedr. 
Bygningsfornyelse 
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Træinformation 

Træ 53, Træ i vådrum 



Kvalitetssikring 

• Følgeskader kan være meget dyre 

• Kvalitetssikring for at minimere risikoen for fejl 
og skader 

• Checklister både for projektering og udførelse 

• Bekendtgørelse om kvalitetssikring 

• Erklæring om egnethed (for risiko-betonede 
konstruktioner skal også nødvendige tiltag 
angives ) 

 




