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VI Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner
Veiledning til bestemmelsen
I bolig inngår bad, dusjrom og vaskerom i begrepet våtrom. Dusjsone er del av rommet som er avsatt
til dusjing. Våtsone er vist i gur 1. Gulv, inkludert overgangen til vegg, regnes som våtsone.

(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på
grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.
Veiledning til første ledd
De este vannskader i våtrom skyldes utettheter rundt gjennomføringer i gulv og vegg, samt
manglende fall til sluk.
Viktige tiltak for å unngå skader i våtrom er blant annet kontinuerlige vanntette sjikt, tett utførelse
rundt gjennomføringer, sluk i gulv og fall til sluk, og tilstrekkelig ventilasjon. Vanntett sjikt kan være
membranprodukter som banemembran og påstrykningsmembran. Vanntett sjikt kan også være
over atematerialer med dokumentert tettefunksjon som vinylbelegg, våtromspanel og
våtromsmaling.
Krav til innvendige vann- og avløsinstallasjoner fremgår i § 15-5 og § 15-6.

(2) I våtrom skal følgende minst være oppfylt:

a) Rommet skal ha sluk.

b) Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
Veiledning til annet ledd bokstav b

Preaksepterte ytelser
1. For dusjsone må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
a. Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett
over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og
med dusjens nedslagsfelt og til sluket.
b. Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet
med minimum 10 mm. For dusj hvor det er planlagt mulighet for trinnfri dusjsone, jf. § 12-9,
begrenses høyde på nedsenkningen utover 10 mm av kravet om trinnfrihet.
c. Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen.

c) Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.
Veiledning til annet ledd bokstav c
Dersom det oppstår en vannlekkasje i våtrommet, er det viktig at vannet gjør minst mulig skade i
bygningen.

Preaksepterte ytelser
1. For våtrom må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
a. Fall til sluk på hele gulvet, minimum 1:100.
b. Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider, også mot
døråpning.

d) Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet
vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.
Veiledning til annet ledd bokstav d

Preaksepterte ytelser
1. Gulvet og overgangen til vegg må være vanntett.
2. Våtrommets vanntette sjikt må minimum dekke hele våtsonen, jf. gur 1, og må i alle ytterkanter
nå minimum 25 mm høyere enn overkant slukrist.
3. Sluk må være tilpasset det vanntette sjiktet (membranen) og festet på en slik måte at det ikke
oppstår bevegelse mellom tettesjikt og sluk.

4. Vegg i våtrom som regelmessig kan bli utsatt for vannsøl, må være vanntett. Dette gjelder alle
vegg ater som er de nert som våtsone i gur 1. Der plassering av vindu eller dør i våtsonen ikke
er til å unngå, er det nødvendig med spesielle tiltak mot fuktskader.
5. Vanntette sjikt må være bestandige mot vannbelastning, temperaturvariasjoner, alkalisk belastning
og ha tilstrekkelig damptetthet. I varmeisolerte yttervegger og tak og i innvendige isolerte
skillekonstruksjoner mellom varme og kalde rom, må det være et luft- og damptett sjikt, normalt
en egen dampsperre, på varm side av varmeisolasjonen.
6. Ved gjennomføring av rør i tettesjiktet, må man benytte mansjetter tilpasset gjennomføringen og
typen tettesjikt.
7. Innebygde sisterner og lignende må monteres i en prefabrikkert kassett med vanntette over ater
eller i et hulrom. Hulrommets vegger og gulv må ha vanntette sjikt og være kontinuerlig med
resten av sjiktet for vegg og gulv der det er relevant. Eventuelt lekkasjevann må dreneres ut i
våtrommet slik at lekkasjen raskt blir synlig.

(3) I øvrige rom med vanninstallasjoner gjelder:

a) Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige
materialer.
Veiledning til tredje ledd bokstav a
Fuktbestandige over atematerialer vil normalt redusere fare for soppdannelse. Soppvekst i
fugemasse er vanskelig å unngå.

Preaksepterte ytelser
1. Gulv og eventuelle vegger må ha fuktbestandige materialer, det vil si at over aten må kunne tåle
en begrenset fuktpåkjenning over kortere tid.
2. Sprinkleranlegg utført i samsvar med NS-EN 12845:2015

eller NS-INSTA 900-1:2013

utgjør

normalt ingen fare for fuktskader i den tiden anlegget ikke er utløst. Slike sprinkleranlegg vil derfor
ikke medføre krav til fuktbestandige materialer.

b) Rommet skal utformes slik at eventuell lekkasje synliggjøres.

c) Bygningsdeler med innebygd sisterne eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasje fra
installasjonen.
Veiledning til tredje ledd bokstav c
Bestemmelsen må ses i sammenheng med krav til vanninstallasjon i § 15-5.

Preaksepterte ytelser
1. Sisterner og lignende må plasseres i prefabrikkert kassett med vanntett over ate eller i et hulrom
med vanntett sjikt. Kassett eller hulrom må ha overløp inn i rommet slik at lekkasjevann
synliggjøres.

Spørsmål og svar

Fant du det du lette etter?
JA

NEI

