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Modernisering af baderum ved bygningsrenovering

EKSISTERENDE BADERUM

PROBLEMSTILLING
Indpasning af nye eller renovering af eksisterende vådrum i byfornyelses-
ejendomme handler om at få traditionel byggeskik og nutidig renoverings-
teknologi til at fungere sammen. Udgangspunktet er typisk fleretages 
bygninger med murede eller støbte fundamenter, murede skillevægge, 
bræddeskillevægge og træbjælkelag (eventuelt suppleret med jernbjælke-
lag), hvorpå der er etableret baderum og toilet på et gulv af jernbeton. 

VÅDRUM I ÆLDRE BYGNINGER
Egentlige vådrum i form af baderum og toiletter (WC’er) var ikke alminde-
ligt forekommende i boligbyggeriet op til efter 1. Verdenskrig. I Køben-
havns Kommune var det tilladt at etablere baderum i ældre bygninger på to 
måder: Enten med gulv af jernbeton på træbjælkelag, eller med fugefrit 
gulv af magnesiacement eller asfalt på bræddegulv i en tykkelse af mindst 
2,5 cm og med 5 cm høj hulkehl langs væggen.

REGISTRERING
Et eksisterende vådrumsgulvs tilstand kan være svært at gennemskue, 
bortset fra at problemer næsten altid viser sig i den underliggende etages 
loft. De svage punkter er næsten altid knyttet til rørgennemføringer og 
afløb i gulvet, men revnedannelser er også ofte anledning til fugtophob-
ning i etagedækket. Et studie af den tilgrundliggende litteratur vil dog for-
holdsvis nemt kunne udpege de kritiske punkter.

HVORDAN SKAFFER MAN SIG PÅ WWW.DANSKBYGGEKIK.DK OVERBLIK 
OVER DE TRADITIONELLE VÅDRUMSKONSTRUKTIONER? (4)

Prøv dig frem med søgefunktionerne 'Fritekstsøgning' og/eller 'Bibliotek' 
hhv. 'Artikler' på portalen. 
Læs også afsnittet 'Få hjælp til søgning', som du finder øverst på siden ved 
at trykke på 'Søg-knappen'. 

Eksempel på baderum med toilet i etagehus.  
Kilde: BB 543.8 wc- og baderumstyper - maj 1953, Byggebogen.

Eksempler på afløb i baderum på træbjælkelag.  
Kilde: BB 331 Træbjælkelag november 1953, Byggebogen.


