
 

 

 

 

Gå glad i bad 
Et badeværelse er ikke længere bare et nytterum i huset, der kun tjener 

i form af dets funktionalitet. Det skal være et rart sted at være og må 

måske gerne have en snært af luksus. Her er gode råd til at komme i 

gang med at give dit badeværelse helt nyt liv 
●●● 

 

 

Af Emma Biørn Fish og Stine F. Mathiasen. 15. februar 2013  
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Gå grønt i bad – for 

miljøet og økonomiens 

skyld 

Uanset om du står foran at skulle 

renovere dit badeværelse fuldstændig, 

eller du måske er en af de heldige, der 

allerede er godt tilfreds med resultatet,  

er det helt sikkert værd at skænke 

miljøet en kærlig tanke. Badeværelset 

har nemlig i mange år været et rum, 

der er dedikeret til wellness og 

fordybelse, men nu er 

velværetendensen blevet suppleret af 

grønne tanker. Badeværelset skal være 

miljørigtigt, men uden at det går  

 

 

på kompromis med hverken 

udseendet eller wellness-stemningen.    

Et badeværelse er ikke længere bare et 

nytterum i huset, der kun tjener i form 

af dets funktionalitet. Mens mange 

stadig går med en drøm i maven om at 

omdanne deres badeværelser til 

wellness-templer, bliver også et 

miljørigtigt badeværelse i stigende 

grad efterspurgt. På den ene side 

ønsker kunderne stadig spa, dæmpet 

musik og lækre dampbade, men 

samtidig har man mere og mere 

miljøet med i tankerne, når 

ombygningen af badeværelset går i 

gang.  
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»Kunderne er i langt højere grad 

opmærksom på de grønne muligheder, 

som fornyelser af badeværelset kan 

byde på. De spørger både ind til, hvor 

varerne er produceret, hvilket 

materiale, der er brugt, og hvorvidt de 

er vandbesparende,« siger Inge Hanne 

Tegnander, nordisk projektansvarlig 

hos badfirmaet Dornbracht.   

Og det er der god grund til for ved at 

vælge miljørigtige materialer og 

vandbesparende armaturer, kan du 

både få smukke, funktionelle 

resultater samt skåne miljøet – og din 

konto – en hel del.  

»For mange er et badeværelse noget, 

der skal holde de næste 20 år. Derfor 

er det godt for ens økonomi, hvis man 

satser på de bæredygtige valg allerede 

nu. Køber man for eksempel 

vandbesparende armaturer, kan man 

få en vandhane, der bruger 4-5 liter 

vand i minuttet i stedet for typisk 9. 

Derudover kan man vælge en 

hovedbruser, som ligeledes bruger 

væsentligt mindre vand end tidligere – 

i dag kan disse være nede på 8-9 liter 

pr. minut. Det kan ses på 

vandregningen i sidste ende,« siger 

Inge Hanne Tegnander og påpeger 

endvidere, at det altså godt kan betale 

sig at ofre lidt ekstra på de 

vandbesparende løsninger, da det vil 

tjene sig ind på længere sigt. 

Bæredygtighed viser sig på mange 

forskellige måder, når det kommer til 

badeværelser. Det handler også i høj 

grad om, hvilket design man vælger. 

Et valg, der har ændret sig drastisk 

efter krisen. 

»Der er helt klart en ny tendens efter 

krisen. Før ville folk have vilde 

badeværelser, hvor man rigtig kunne 

vise naboen, at man turde være 

avantgarde. Nu handler det om 

kvaliteten. Vores kunder vil have 

kvalitetsprodukter, som både er 

bæredygtige og tidsløse. Et nyt 

badeværelse er ikke noget, man 

længere har råd til sådan uden 

videre,« siger Inge Hanne Tegnander. 

Så uanset om man vil forny hele sit 

badeværelse eller bare forbedre det 

eksisterende, er det en god ide at have 

badeværelsets bæredygtighed og 

miljørigtighed i tankerne. 

»Om ikke andet, så få fat i 

vandbesparende armaturer. Selv om vi 

har nærmest ubegrænset adgang til 

vand i Danmark, skader det ikke at 

respektere miljøet. Især ikke, når du 

får økonomiske fordele på det lange 

løb. Du kan jo sagtens få en vandhane 

til 300 kr., men man kan aldrig vide 

hvilke metaller den indeholder, eller 

hvor den er produceret. Og hvad med 

reservedele og kvaliteten, og man ved 

heller ikke, om den er 

vandbesparende,« siger Inge Hanne 

Tegnander.  
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Tjeklister til 

renoveringen 

Den totale renovering: 

Tegn rummet op, som det er, tjek om 

faldstamme til toilet og håndvask vil 

kunne ændres, og hvor afløbet til 

brusenichen sidder.  

Kig derefter i blade og magasiner og 

find den stil og det design, som du 

bedst kan lide. 

 

Når stilen er fastlagt, så er det bare 

med at komme ud i butikker med 

ekspertise. Tag endelig tegningen med 

og også gerne billeder, der minder om 

det, I ønsker jer.  

Vælg altid håndværkere, som kender 

hinanden, og som normalt arbejder 

sammen. Vælg også gerne en 

hovedentreprenør, der har ansvaret og 

styrer processen for jer.  
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Tjekliste til en mindre 

renovering: 

Lav en liste over de ting i 

badeværelset, som bør eller skal 

skiftes; armaturer, lys, håndvask, 

skab, toilet og så videre. 

Tænk på stilen og tænk på, at dette 

skal være en mindre renovering, og at 

det samtidig skal holde længe og blive 

pænt. 

Er dine fliser blevet grimme, behøver 

du ikke nødvendigvis at skifte dem.  

Du kan rense med fliserens og en god 

efterbehandling. 

Væggene kan males, eller man kan 

sætte moderne tapet op.  

Håndvasken er let at skifte, og der 

findes så mange flotte løsninger med 

skab under, som kan ændre meget ved 

rummets udtryk.  

Belysningen er ofte et stort tema, da 

man med få midler kan få en langt 

mere optimal belysning i 

badeværelset. Spørg eksperter til råd 

og tænk både på det generelle lys, og 

det mere direkte til barbering, makeup 

og lignende. 

Sådan gør du dit badeværelse 

grønt og miljøvenligt: 

Vandhaner: Tjek, hvor mange liter 

vand blandingsbatterierne benytter. 

Hvordan kommer vandet ud – er der 

meget luft blandet i eller rinder vandet 

af sig selv?  

Hjemme-spa: Det lyder dyrt 

vandmæssigt, men der er mange 

muligheder. For eksempel kan man 

sætte et Waterfall op i stedet for en 

hovedbruser. Dette giver optimal 

velvære, og man behøver ikke bruge 

mere vand end med en almindelig 

hovedbruser.  

Belysning: Her kan være mange penge 

at spare, og der er også kommet 

mange løsninger med LED-lys og 

miljøvenlige pærer.  

 

Vægge: Du kan male væggene med 

miljørigtig maling, hvor der ikke er 

brugt miljø-skadelige kemikalier. 

Brusebatteriet: Er et vigtigt sted at 

sætte ind, hvis du vil spare på vandet. 

Er dit batteri monteret på væggen, kan 

det let skiftes til et nyt 

vandbesparende termostatbatteri. 

Toilettet: Kan også være en stor 

vandsluger, så her kan spares en del 

penge blot ved at skifte. 
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Hotelluksus under taget 

Parret i taglejligheden på Vesterbro 

rejser meget og fandt inspirationen til 

deres nye badeværelse på alverdens 

luksushoteller. Ro og velvære er 

kodeordene. 

Lige midt i hjertet af København, bare 

et godt kraftfuldt kast fra Hoved-

banegården ligger en gammel, typisk 

etageejendom med udsigt til Søerne 

samt Frederiksberg og indre by. Her 

købte et par for nogle år siden den 

aller-øverste etage og dermed en 

lejlighed, der i den grad trængte til en 

kærlig hånd og en masse gode ideer. 

Men det havde de to nye ejere 

heldigvis mod på, og de kastede sig ud 

i udfordringen med at få slidte rum og 

ucharmerende løsninger forvandlet til 

en moderne og  trendy 

penthouselejlighed.  

Også badeværelset skulle parret have 

fingrene i, for rummet havde slet ikke 

den størrelse, stil eller funktion, som 

de ønskede sig, så der var nok at tage 

fat på. Og det skulle vise sig ikke at 

blive en helt enkel proces. 

Problemerne stod i kø under 

renoveringen, men mon ikke at det 

hele endte godt? 

Før 

»Det skulle bare rives ned.« 

Så enkelt svarer ejerne, når man 

spørger dem, hvad det oprindelige 

badeværelse i taglejligheden på 

Vesterbro havde at byde på. De købte 

lejligheden for et par år siden, og var 

ikke i tvivl om, hvad de gik efter i 

deres nye badeværelse. 

»Vi havde begge tidligere haft meget 

hvide, kliniske og helt minimalistiske 

badeværelser, og det ville vi helt 

sikkert væk fra. Qua jobs i 

reklamebranchen rejser vi meget og 

bor ofte på lækre hoteller, og den der 

helt særlige luksus- og spa-agtige 

stemning, man tit oplever på 

hotelbadeværelser, ville vi gerne have 

herhjemme også,« forklarer de. 

Rent funktionelt var det vigtigt for 

parret at få en stor brusekabine samt 

et møbel, hvor man kunne gemme de 

grimme ting, såsom vaskemaskine og 

tørretumbler væk.  

Under 

Parret på Vesterbro skulle først 

overtage deres nye lejlighed et halvt år 

efter, de havde købt den, og det gav 

dem rigtig god tid til researchfasen, så 

de kunne finde den helt rigtige stil og  
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de helt rigtige detaljer til deres nye 

badeværelse. 

»Vi købte alle tænkelige 

interiørmagasiner og har brugt rigtigt 

meget tid på at bladre dem igennem, 

og vi søgte ekstremt meget på 

internettet. På den måde lod vi os 

inspirere stille og roligt til den stil, vi 

gerne ville lande på.« 

Og så tegnede parret rigtigt mange 

plantegninger, inden de landede på 

lige præcis den løsning, som ville give 

dem drømme-badeværelset. 

»Vi har virkelig brugt mange aftener 

med at stirre på de der plantegninger, 

og vi havde svært ved at ramme det 

helt rigtige, for vi syntes ikke, at vi 

havde plads nok til det. Jeg tror 

nærmest, at det var helt henne ved 

dagen før, at håndværkerne skulle gå i 

gang, at vi fandt ud af, at vi kunne 

inddrage en lille gang og på den måde 

få plads nok.« 

Inden håndværkerne kunne gå i gang, 

var parret også igennem den helt store 

udvælgelsesfase. Hvilket møbel, ville 

de have, hvilke fliser, hvilke 

armaturer, hvilket spejl, skuffer eller 

skabe, hvilke greb og så videre og så 

videre? En fascinerende proces, syntes 

de begge, men også ret skræmmende. 

»Der var ingen af os, der havde prøvet 

at lave et helt nyt badeværelse før, og 

det virkede ind i mellem lidt farligt at 

skulle vælge alle disse ting, for man 

aner jo i princippet ikke, om det 

kommer til at spille sammen med alt 

det andet, man har valgt. Så det er 

klart den sjoveste proces, men også 

den mest skræmmende, for tænk, hvis 

du vælger forkert,« forklarer ejerne. 

Det skulle dog vise sig, at det allermest 

skræmmende for parret ville blive 

selve ombygningsfasen, hvor de stødte 

på alverdens udfordringer; for 

eksempel en stor vandskade, der også 

gik hårdt ud over underboen, et gulv, 

der så markant anderledes ud end 

forventet, da det blev brudt op og et 

toilet, der ikke kunne være, hvor de 

havde regnet med på grund af 

faldstammen. 

»Byggefasen var forfærdelig. 

Punktum. Vi mødte konstant uventede  
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udfordringer, og vi syntes, at det har 

været svært. Det er i hvert fald ikke 

noget, vi bare lige gør igen, for det har 

virkelig kostet blod, sved og tårer,« 

fortæller de. 

Efter 

Heldigvis ender historien om parrets 

nye badeværelse helt og aldeles 

lykkeligt. Udfordringer blev 

overvundet ved at ændre små detaljer 

ved rummet – for eksempel blev 

gulvet løftet fem centimeter – men alt 

i alt er badeværelset blive akkurat, 

som de drømte om. 

»Vi er superglade for rummet nu, og 

det er blevet fuldstændigt, som vi 

gerne ville have det. Vi synes, at vi har 

fået et skønt rum, hvor man kan lide at 

opholde sig og bruge tid ude. Det 

minder os om de luksusbadeværelser, 

vi har set på hotellerne, og det er 

blevet så meget mere end bare et 

praktisk badeværelse.«.  

Ejernes tre yndlingsdetaljer i 

badet 

»De utroligt praktiske skuffer, som er 

delt op til alle de småting, der ellers 

lynhurtigt kan komme til at ligge og 

flyde, såsom makeup og lignende.« 

»Materialevalget, fordi det har givet 

badeværelset præcis den stemning, 

som vi drømte om, at det skulle have. 

Vi vidste jo i princippet ikke, om 

tingene ville harmonere, da vi valgte 

dem, men vi synes, at det hele spiller 

rigtigt godt sammen.« 

»Skydedøren, som gemmer alle de 

grimmeste ting væk. Bag døren har vi 

for eksempel vores vaskesøjle, og 

rummet fungerer nærmest som et lille 

bryggers med plads til kost, spande og 

en masse rengøringsartikler.« 

Tre ombygningstips: 

»Brug virkelig lang tid på research-

fasen. Vær grundig og led på 

internettet efter løsninger, der passer 

til lige præcis jeres rum. Tiden er godt 

brugt, når I står med det færdige 

resultat.« 

»Være ikke bange for at ændre 

holdning undervejs, for det er 

nødvendigt, når man støder på 
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udfordringer. Vi tegnede om 3-4 gange 

under byggefasen, og i det samlede 

billede er det detaljer, der er blevet 

ændret fra det første udkast, så det er 

ikke jordens undergang, selv om det 

kan føles sådan, når man står midt i 

det.« 

»Find en rigtig god VVS’er, og sørg for, 

at han kender de armaturer, der skal 

installeres. I kan spørge jeres 

entreprenør, om de kender én eller 

spørge omkring jer, hvis I kender 

andre, der har bygget om.« 
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Gør det selv: Hvad må 

du selv lave? 

Det kan være en kompliceret sag at 

modernisere eller lave helt nyt 

badeværelse, men der er samtidig 

penge at spare ved at gøre det selv. 

Bare du huske, hvor du selv må gå i 

gang, og hvilke opgaver, der kræver en 

autoriseret fagmand. 

Nogle gange er det mindre indgreb, 

der skal til, for at badeværelset 

fremstår nærmest nyt og lækkert. 

Måske kan en omgang maling og nye 

fliser gøre det. Andre gange er det 

større operationer at få forvandlet 

rummet til det helt rigtige drømme-

badeværelse, og så kan det være, at der 

både skal flyttes afløb og fikses el, men 

hvad må du egentlig selv lave i 

badeværelset? 

Overordnet: 

- Du skal have en autoriseret 

elinstallatør til at tage sig af de faste 

dele af elinstallationerne. 

- Du skal have en autoriseret vvs-

installatør til at tage sig af de faste dele 

af vvs-installationerne. 

- Du skal have en autoriseret 

kloakmester til at tage sig af næsten alt 

kloakarbejde. 

VVS-arbejde:  

Du må gerne selv: 

- Udskifte vandhaner og pakninger i 

vandhaner. 

- Udskifte håndvaske med tilhørende 

vandlås, hvis vandlåsen bare er 

monteret synligt, og der ikke sker 

indgreb i den faste del af 

installationen. 

- Udskifte toiletter, hvis der er tale om 

et godkendt toilet med samme type 

tilslutning som det eksisterende, og 

der ikke sker indgreb i den faste del af 

installationen. 

- Udskifte vaskemaskinen, hvis den 

eksisterende vaskemaskine er tilkoblet 

en afspærringsventil, og der ikke sker 

indgreb i den faste installation. Du må 

også gerne installere en ny 

vaskemaskine, hvis installationen er 

forberedt til den. 

Du må ikke: 

- Lave nye vvs-installationer i boligen 

eller alle former for indgreb i de 

eksisterende faste vand- og 

afløbsinstallationer. Dette skal udføres 

af autoriseret vvs-installatør. 
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El-arbejde: 

Du må gerne selv: 

- Udskifte eller montere stikpropper 

og ledningsafbrydere, 

forlængerledninger, stikdåser og 

kontakter på apparater. 

- Udskifte ledning, fatning og lignende 

på elapparater og lamper. 

- Udskifte afbrydere og stikkontakter 

uden jord på normaltæt materiel, det 

vil sige med mærkning IP20 eller uden 

mærkning. Du må også udskifte 

normaltætte stikkontakter med jord, 

hvis boligens elinstallation er forsynet 

med HFI- eller HPFI-afbryder. 

- Udskifte almindelige afbrydere til 

lysdæmpere eller afbrydere med 

tidsfunktion. 

- Opsætte og nedtage lamper, også 

lavvoltbelysning, der leveres komplet 

med transformer, ledninger og så 

videre. 

- Ændre og reparere svagstrøms-, 

styrings- og reguleringssystemer, for 

eksempel omprogrammering af 

intelligente styringer. 

Du må ikke: 

- Lave nye installationer i boligen. 

- Udvide eksisterende elinstallationer 

såsom at sætte en stikkontakt op ved 

siden af en eksisterende. 

- Lave elarbejde på målertavle og 

gruppetavle. 

- Installere eller udskifte materiel med 

en spænding over 250 volt i boligens 

faste installation. 

- Opsætte lavvoltbelysning, hvor 

lamper, transformer og ledninger er 

købt hver for sig. 

Vægge: 

Du må gerne selv: 

- Sætte fliser op, male eller tapetsere 

væggene. 

- Du må også gerne sætte en skillevæg 

op i dit badeværelse. 

Du må ikke: 

- Du må det meste, når det kommer til 

væggene i dit badeværelse, men du 

skal sikre dig, at du indretter rummet 

efter de krav, der er til et vådrum. 

Ellers risikerer du, at din forsikring 

ikke dækker, hvis der opstår skader i 

badeværelset. Find reglerne hos 

Statens Byggeforskningsinstitut på 

sbi.dk. 

Kilde: Bolius og Samvirke 

 

 

 

 


