
VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner  

§ 13-14. Generelle krav om fukt  

       Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge 
inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller andre hygieniske problemer.  

§ 13-15. Fukt fra grunnen  

       Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken skal 
det treffes nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i 
konstruksjonene.  

§ 13-16. Overflatevann  

       Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre 
tiltak er utført for å lede bort overflatevann.  

§ 13-17. Nedbør  

(1) Fasadekledning, vindu, dør og installasjon som går gjennom vegg, skal utformes 
slik at nedbør som trenger inn blir drenert bort og fukt kan tørke ut uten at det oppstår 
skader.  

(2) Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn og 
smeltevann renner av, og slik at snøsmelting ikke fører til skadelig ising.  

(3) I luftede takkonstruksjoner hvor kondens kan oppstå på undersiden av taktekking 
eller taktekking ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre inntrenging av vann, skal 
underliggende konstruksjon beskyttes ved hjelp av et vanntett undertak.  

§ 13-18. Fukt fra inneluft  

       Bygningsdeler og konstruksjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke blir 
skadelig oppfuktet av kondensert vanndamp fra inneluften.  

§ 13-19. Byggfukt  

       Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging/forsegling at det 
ikke oppstår problemer med mugg- og soppdannelse, nedbrytning av organiske 
materialer eller økt avgassing.  

§ 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner  

(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på 
konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.  

(2) Følgende skal minst være oppfylt:  

a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet 
som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være 
utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.  

b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt 
være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke 
tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.  

c) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller 



tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt 
for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige 
materialer.  

d) Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.  

e) Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning 
fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre 
rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.  

 


