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Dagens tema

• Status for bruk av bademoduler i Norge

• Utvikling av bademoduler

• Krav til dokumentasjon for bruk i Norge

• Eksempel på prøving av moduler

• Eksempel på produksjonsfeil oppdaget 
ved prøving

• Sammenligning av plassbygde bad og 
modulbad



Prefabrikkerte 
baderomsmoduler; omfang

• Ca. 13.500 moduler levert i Norge i 2019

• Mellom 50 - 100 kjente produsenter på 
verdensbasis

• 18 produsenter har SINTEF Teknisk 
Godkjenning

• Disse produseres i Norge, Sverige, 
Danmark, Finland, Italia, Latvia, Litauen, 
Russland og Estland



Utvikling av baderomsmoduler
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Øst-Tyskland 1960



Svensk baderomsmodul,  1970

5



Norsk
baderomsmoduler, 1976
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Så kom år 2005

• I 2005 ble det for første gang gjennomført tilsyn 
på baderomsmoduler i Oslo

• Alle leveradører manglet dokumentasjon

• SINTEF etablerte prøvemetoder for Teknisk 
Godkjenning av baderomsmoduler 
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Krav til dokumentasjon er de samme for 
plassbygde og prefabrikkerte bad

Byggteknisk forskrift, TEK17:

SINTEF Teknisk Godkjenning (TG)



Hva er en SINTEF 
Teknisk Godkjenning

Formål:

• Bekrefte samsvar med norske forskrifter
(TEK17)

• Bekrefter at produktet er egnet til bruk 
for et nærmere angitt bruksområde i 
Norge
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SINTEF har utarbeidet retningslinjer 
som beskriver hvordan modulen skal 
prøves for å kontrollere at den 
oppfyller alle relevante krav i TEK17.

Se: sintefcertification.no
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Hvordan oppnå SINTEF Teknisk Godkjenning for prefab. bad

Prøving i lab.

Miljøvurdering

Inspeksjon på fabrikk

Brannvurdering

Retningslinjer Andre egenskaper: Dokumentasjon iht TEK17

Godkjente produkter

+ Årlig fabrikkbesøk



Norske krav til plassbygde bad

Prosjektering iht. 
krav i TEK17.

Hjelpemiddel: 
Byggebransjens 
våtromsnorm (BVN)

Kontrollere at 
produkter/systemer 
har dokumentasjon.

Hjelpemiddel: 
Sintefcertification.no

Korrekt montering.

Hjelpemiddel:
Byggebransjens 
våtromsnorm (BVN)



Hvem er best, plassbygde eller prefabrikkert bad?

Svaret er avhengig av hvem du spør



Hvem er best, plassbygde eller prefabrikkert bad

Egenskaper Plassbygd bad Prefabrikkert bad

Vanntetthet, golv/vegger OK OK

Tetthet rundt sluk OK OK

Fall til sluk OK OK

Tørre og våte soner OK OK

Våtromsmembraner OK OK

Vannrør (rør i rør) OK OK

Avløpsrør OK OK

Armatur OK OK

Miljøvurdering av materialer OK OK

Planløsning i rommet OK OK

Montering av handicaputstyr OK OK

Hvis alt utføres korrekt med godkjente produkter/materialer:



Eksempel på tetthetsprøving av golv

Plassbygde bad Prefabrikkerte bad



Eksempel på prøving (vanntetthet for vegger)



Eksempel på prøving (bæreevne for WC/servant)

400 kg

150 kg



Eksempel på feilproduksjon oppdaget under 
prøving og rettet før godkjenning

Lekkasje i overgang golv/vegg



Lekkasje fra gjennomføringer i vegg



Mangelfull tetting rundt avløpsrør



Kjente utfordringer for modulbad

• Muggvekst på grunn av utendørs lagring

• Moduler som settes i vibrasjoner av vaskemaskin (mangler understøttelse i alle 
hjørner)

• Fliser som faller av veggen

• Manglende fall til sluk

• Byggherre/Entreprenør bestiller utførelse/materialer som ikke er dokumentert i TG

• Modulprodusenten leverer løsninger som ikke er dokumentert i TG



Kjente utfordringer for plassbygde bad

• Muggvekst på grunn av dårlig fuktbeskyttelse i byggeperioden

• Rør i rør system som ikke er utskiftbart pga feil klamring

• Fliser som faller av veggen

• Manglende fall til sluk

• Lekkasjer ved sluk og gjennomføringer i gulv

• Lekkasjer ved veggboks og andre gjennomføringer i vegg

• Entreprenøren bruker materialer og løsninger som ikke er dokumentert

• osv, osv, osv....



Hvem er best, plassbygde eller prefabrikkert bad

Egenskaper Plassbygd bad Prefabrikkert bad

Vanntetthet, golv/vegger
For å sikre riktig utførelse må 
prosjekterende/utførende
kontrollere løsning og 
produksamhørighet på hvert bad 
som bygges

Løsning og produktsamhørighet er 
typegodkjent iht SINTEF Teknisk Godkjenning

Tetthet rundt sluk

Fall til sluk

Tørre og våte soner

Våtromsmembraner

Vannrør (rør i rør system)

Avløpsrør

Armatur

Miljøvurdering av materialer

Planløsning i rommet

Montering av handicaputstyr



Takk for oppmerksomheten


