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Sammanfattning 

Fuktsäkerhet är ett växande begrepp inom byggbranschen och det läggs ner mer och mer tid 

på att konstruktioner ska bli fuktsäkra. Fukt är komplicerat att beräkna och det kan därför 

underlätta att använda ett beräkningsprogram som hjälpmedel. Wufi är ett tyskt 

fuktberäkningsprogram som nyligen har utkommit i en svensk version. Detta program har 

WSP investerat i för att lättare kunna bedöma fuktsäkerheten i konstruktioner. WSP var 

intresserade av en studie av Wufi för att underlätta introduktionen av programmet i företaget. 

Målet med rapporten är att klargöra hur grundläggande parametrar ska beaktas i programmet 

och hur tillförlitligt programmet är.  

 

För att möjliggöra en bedömning av programmet inleddes arbetet med självstudie av 

programmet, som avslutades med en kort utbildning i programmet. Efter detta utfördes ett 

antal parametertester i programmet för att få svar på hur dessa skall hanteras. För 

bedömningen av tillförlitligheten i programmet utfördes därefter en större studie på 

putsväggar med olika putssystem. Beräkningsresultaten från programmet jämfördes med de 

problem som har uppstått på dessa konstruktioner.  

 

Parametertesterna visar att materialegenskaperna har stor påverkan på resultatet och det är 

således viktigt att använda material på rätt sätt och med rätt värden. Val av tidssteg för 

beräkningarna ger ingen större skillnad i resultat. Beräkningar i programmet kan därav utföras 

med en timmes tidssteg och på så sätt minimera beräkningstiden.   

 

Används Wufi och dess parametrar på rätt sätt ger programmet tillförlitliga resultat. 

Resultaten från de beräknade putsväggarna i Wufi följer de problem och diskussioner som har 

uppkommit kring puts på träregelväggar. Programmet är dock helt beroende av vad man 

väljer för indata och materialegenskaper. Kontrollerar man inte dessa noga finns det risk för 

att resultatet blir felaktigt och då försvinner även tillförlitligheten till programmet.  

 

För att programmet skall få en slagkraft i en organisation som WSP, bör en genomarbetning 

av materialdatabasen att utföras. Detta ökar användarvänligheten betydligt och projektörer 

som normalt inte jobbar med byggnadsfysik skulle då kunna bedöma fuktsäkerheten i ett 

aktuellt projekt. För att bibehålla kontrollen över fuktsäkerheten bör det dock finnas tydliga 

föreskrifter för hur programmet skall användas. 
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Abstract 

Moisture safety is a rising concept in the construction industry and building designers spent 

more and more time on the moisture safety designs. Moisture is complicated to calculate and 

the use of a calculation program could make the process easier. Wufi is a German moisture 

calculation program that recently has been presented in a Swedish version. WSP has invested 

in the program to better assess the moisture safety in structures. WSP was interested in a study 

of Wufi to facilitate the introduction of the program in the company. The objective of this 

report is to clarify how the basic parameters are to be considered in the program and how 

reliable the program is.  

 

In order to make an evaluation possible the process started with self-study of the program, and 

ended with a short education in the program. After this a number of parametric tests were 

conducted in the program to answer how these should be dealt with. For the assessment of the 

reliability of the program a major study on plaster walls with different plaster system was 

made. The results were compared with the problems that have occurred on these structures. 

 

The parameter tests shows that material properties have a major impact on the outcome and it 

is therefore important to use materials in the right way and with the right values. The test of 

time steps indicates small difference in outcome. Calculations in the program can therefore be 

carried out with an hour time step and thus minimizing the calculation time. 

 

Used correctly, the Wufi program and its parameters provides reliable results. The result from 

the plaster walls in Wufi follows the implications and discussions that have aroused about the 

plaster on wood frame. However, the application is entirely dependent on what you choose for 

input and material properties. If these are not carefully controlled, there is a risk that the 

results are wrong and the reliability of the program is then gone. 

 

For the program to reach a useful position in an organization such as WSP, an update of the 

material database ought to be done. This increases the usability significantly and building 

designers who do not normally work with building physics could then be able to determine 

the moisture safety in a construction. In order to maintain control over moisture safety, 

however, there should be clear policies for how the program should be used. 
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Inledning 

Arbetet är utfört vid avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik med Lotti Lindstrii, 

universitetsadjunkt på Karlstads universitet, och Bo Malmberg, handläggare på WSP i 

Karlstad, som handledare. Examinator är Malin Olin, programledare för 

byggingenjörsprogrammet vid Karlstad universitet. 

Bakgrund 

Fuktsäkerhet är ett växande begrepp inom byggbranschen och det läggs ner mer och mer tid 

på att konstruktioner ska bli fuktsäkra. Fukt är komplicerat att beräkna och det finns få 

kommersiella datorprogram som hjälpmedel. WSP har nyligen investerat i ett av dem, Wufi, 

för att lättare kunna bedöma fuktsäkerheten i konstruktioner. Vid introduktion av ett nytt 

beräkningsprogram finns en del funderingar kring dess begränsningar och möjligheter. WSP 

var därför intresserade av en studie av programmet, särskilt avseende programmets 

tillförlitlighet och användbarhet vid fuktsäkerhetsprojektering. För att bedöma 

tillförlitligheten i programmet finns en del svårigheter.  Ett sätt skulle vara att jämföra de 

uträknade värdena från Wufi med loggade fuktvärden. Men att hitta ett sådant referensobjekt 

är svårt. En annan möjlighet kan vara att räkna samma konstruktioner med ett annat 

beräkningsprogram. Detta alternativ är problematiskt då det finns få användarvänliga program 

på marknaden. För att på bästa sätt värdera programmets tillförlitlighet utfördes istället en 

jämförelsestudie. Följande konstruktioner diskuterades. 

 

1. Ombyggt tak från ventilerat till oventilerat, med styrt konstant RF inifrån byggnaden. 

2. Oventilerat tak med vind på ett hus med normalt fukttillskott.  

3. Putssystem som klimatskärm på träregelväggar 

 

Valet föll på putssystem som klimatskärm på träregelväggar. Med flera alternativ på 

putssystem kan de olika systemen jämföras och utvärderas, för att påvisa hur dess för- och 

nackdelar stämmer överens med de problem som beskrivits i verkligheten. Detta alternativ ger 

även en möjlighet att bruka många av Wufis applikationer, så att även programmets 

användbarhet kan bedömas. 

 

Putsade fasader är en väggkonstruktion som det har debatterats mycket om i media och 

branschtidningar. Relativt nybyggda hus med putsade fasader på träregelstomme har drabbats 



 2 

av fuktproblem. Puts användes ursprungligen som fasadmaterial direkt på stenhus. Under 

energikrisen på 70-talet tilläggsisolerades dessa väggar med goda resultat. Puts började senare 

även användas på inhomogena träregelväggar. En sådan konstruktion kan vara enstegs- eller 

tvåstegstätad. Med enstegstätade väggar menas att regntätning och lufttätning sitter i samma 

skikt således ingen luftspalt. Putsen fungerar alltså som både vind- och regnskydd. Däremot i 

en tvåstegstätad vägg, skyddar putsen mot regn medan skivan innanför luftspalten skyddar 

mot vind.1 

 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har gjort en rapport om fuktskador i putsade, 

odränerade träregelväggar. I rapporten belyses problemen med att det vatten som kommer in 

genom fasaden, vid detaljer och infästningar mm, inte kan torka ut. Detta problem förvärras 

med tiden vilket ger problem inomhus och kanske till och med röta samt hållfasthetsproblem. 

SP anser att enstegstätade odränerade träregelväggar är en högriskkonstruktion, då det inte går 

att säkerhetsställa att fukt inte tar sig in i konstruktionen och att det därav bildas fuktproblem. 

Problemen har främst upptäckts vid fasader isolerade med EPS men även vid fasader med 

mineralullsisolering. SP rekommenderar istället att bygga en tvåstegstätad konstruktion för att 

avleda fukt.2    

Syfte 

WSP är intresserade av att få en klargörelse i hur de kan använda sig utav 

fuktberäkningsprogrammet Wufi, samt vilka begränsningar och möjligheter som finns i 

programmet. En utvärdering av programmet underlättar då de ska införa det i organisationen.  

Mål 

Rapporten skall klargöra hur tillförlitligt Wufi är och hur grundläggande parametrar ska 

beaktas för att få en realistisk modell. Målet är också att visa hur man kan bedöma 

fuktsäkerheten i en konstruktion. 

                                                 
1 Samuelson I. Mjörnell K. Jansson A. (2007) 
2 Samuelson I. Mjörnell K. Jansson A. (2007) 
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Avgränsningar  

Testerna kommer endast att utföras med Karlstads klimatdatafil. Därav kommer det inte att 

tas någon hänsyn till nattutstrålning eftersom de svenska klimatfilerna ej innehåller data 

angående detta.   

 

Tillförlitligheten i resultaten kommer att jämföras mot de problem som är kända angående 

putsade fasader. Resultatet kommer ej att jämföras mot loggade referensobjekt eller mot något 

annat dataprogram.  

Rapportens upplägg 

Det inledande kapitlet Boverkets byggregler beskriver Boverkets krav på fuktsäkerhet. Därpå 

följande avsnitt, Wufi, är ett förklarande kapitel om hur inställningar hanteras i Wufi. De olika 

parametertester och jämförelsestudien på putssystemen beskrivs under genomförande. Där 

efter följer resultat, diskussion och slutsats.  
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Boverkets byggregler 

Detta kapitel redovisar vilka regler som gäller för hantering av fukt i byggnader. I BBR:s 

avsnitt 6:5 Fukt, anger Boverket regler för att begränsa mängden fukt i 

byggnadskonstruktioner så att skadlig fukt inte ska uppstå.  

 

Allmänt 6:51 

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 3 

Definitioner 6:5114 

Fukttillstånd: Nivå på fuktförhållanden i ett material. Fukttillståndet för 

material kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ 

fuktighet m.m. 

Kritiskt fukttillstånd: Fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda egenskaper 

och funktion inte uppfylls. 

 

Högsta tillåtna fukttilsstånd 6:52 

”Vid bestämning av högsta tillåtna fuktillstånd ska kritiska fukttillstånd användas varvid 

hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t.ex. materialdata) eller 

mätmetoder. För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl 

undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett 

materials kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om 

det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat ska en 

relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fuktillstånd.(BFS 2006:12).” 5 

 

SP har på uppdrag av Boverket analyserat litteraturuppgifter om kritiska fukttillstånd för 

mikrobiell tillväxt.6 Resultatet sammanfattas i tabell 1.  

 

                                                 
3 Boverket (2008) 
4 Boverket (2008) 
5 Boverket (2008) 
6 Nilsson Lars-Olof (2007) 
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Tabell 1 – Kritiska fukttillstånd föreslagna av SP (2004)7 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd [% RF] 

Smutsade material 

Trä och träbaserade material 
75-80 

Gipsskivor med papp 80-85 

Mineralullsisolering 

Cellplastisolering (EPS) 

Betong 

90-95 

Fuktsäkerhet 6:53 

”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan 

skadas av fukt. 

Fukttillståndet i en byggnadsdel ska alltid vara lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet om 

det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet ska 

beräknas utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna. (BFS 2006:12).”8 

Tidsaspekt 

Byggnadsmaterial kan vistas kortare tider i fukttillstånd högre än det kritiska fukttillståndet. 

Detta förutsätter att materialet kan torka ut snabbt när RF sjunker under 75 %. Materialen 

skall således inte vara inbyggda och ligga i direkt kontakt med andra fuktigare material. 

Temperaturen spelar en stor roll i detta resonemang, då högre temperatur gynnar 

mögeltillväxten. I figur 1 redovisas hur länge ett organiskt material kan vistas i en viss relativ 

fuktighet och temperatur.  

 
Figur 19 – Högsta tillåtna RF med hänsyn till temperatur och varaktighet för organiska material.   

                                                 
7 Nilsson Lars-Olof (2007) 
8 Boverket (2008) 
9 Nilsson Lars-Olof (2007) 
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Wufi 

Wufi är ett datorprogram som utför icke-stationära värme- och fuktberäkningar i 

byggnadsdelar och konstruktioner. Icke-stationära beräkningar innebär att värme- och 

fuktförhållandena varierar med tiden, till skillnad från stationära beräkningar då de inte 

förändras med tiden. I verkligheten är stationära förhållanden sällsynta, men ibland varierar 

dock temperaturen och fuktigheten så långsamt att de kan betraktas som stationära. Däremot 

vid till exempel nederbörd, uttorkning och solstrålning kan det vara nödvändigt att beakta 

tidsvariationerna. Programmet är framtaget och utvecklat i Tyskland vid Fraunhofer IBP 

(Institute for Building Physics) och den svenska versionen har utvecklats i samarbete med 

Lunds tekniska högskola. Nedan följer en förklaring kring olika inställningar och val som går 

att göra i programmet. 

Konstruktion 

Uppbyggnad av konstruktion 

När beräkningar utförs i Wufi delas konstruktionen upp i celler där fukthalten beräknas 

genom att jämföra fuktflödena till och från cellen. Cellstorleken kan justeras manuellt eller 

automatiskt med tre steg; grov, normal och fin. I varje cell kan en monitor placeras och på så 

sätt kan konstruktionens relativa fuktighet och temperaturen kontrolleras i önskat snitt. Det 

finns även möjlighet att tillsätta fuktkällor, värmekällor och luftomsättningar i skikten. Detta 

sker i form av en konstant; procent av slagregn eller solinstrålning och luftomsättning per 

timme, eller transient från en textfil. Figur 2 visar en överblick av konstruktionsuppbyggnad.  

I Wufi finns en materialdatabas där en mängd olika byggmaterial ligger samlade. Den största 

databasen är Fraunhofer IBP:s, som är framtagna och provade i deras laboratorium. Svenska 

materialdatabasen bygger på uppgifter från Materialdata för fukttransportberäkningar av 

Byggforskningsrådet. Materialen i den svenska databasen innehåller dock inga värden för 

vätsketransportkoefficienterna.  
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Figur 2 – Överblick av konstruktionsuppbyggnad.  
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Materialdata 

Vid val av material går det även att bygga upp egna material med olika indata. Indata för ett 

material i Wufi är uppdelat på basvärden och fukttekniska egenskaper varav basvärden är det 

som minimalt krävs för beräkningar i Wufi. För att programmet skall beräkna mer ingående 

med fukttekniska egenskaper, krävs det att experimentell data finns ifyllt i tabellen för detta. 

Finns inte experimentell data, kan approximationsparametrarna fyllas i och Wufi 

genererar/approximerar fram funktioner för dessa. Det finns även en möjlighet att redigera 

enskilda värden i tabellen för de fukttekniska egenskaperna. I denna meny går det även att 

lägga till typisk byggfukt för materialet. 

 

 
Figur 3 - Överblick över materialindata. 
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Fukttekniska egenskaper som anges i Wufi: 

- Fuktlagringsfunktion, Sorptionskurvor. 

Beskriver hur klimatet i ett material går mot jämvikt med omgivande klimat10. 

Sorptionskurvor är vanligtvis endast svagt temperaturberoende varför detta försummas 

i Wufi. Om det saknas tillräckligt med data för att fylla i värden för sorptionskurvor i 

Wufi, kan dessa approximeras i programmet. Detta sker då på följande sätt: 

1
)1(

)(
−

⋅−
⋅=

b

b
ww f

ϕ
ϕ     (Ekv. 1) 

där   

ionsfaktorapproximatb

fuktighetrelativ

nadvattenmättfriw f

=

=

=

ϕ  

 

- Vätsketransportkoefficient, fuktdiffusivitet (Dw).  

Beskriver fuktflödet i ett material, särskilt vid höga fukttillstånd men inkluderar även 

ångfasen11. I Wufi finns det två funktioner som beskriver detta. Suction (Dws) är 

funktionen som beskriver hur vatten i närliggande material tas upp kapillärt. 

Omfördelning (Dww) beskriver hur det upptagna vattnet sprids i ett byggmaterial. Då 

det oftast är svårt att hitta data för dessa funktioner kan även dessa genereras i 

programmet. 

1)/(2 1000)/(8.3)( −
⋅⋅= fww

fws wAwD   (Ekv. 2) 

  

där 

hållvatteninnereferensw

nadvattenmättfriw

fficientrptionskoevattenabsoA

f

=

=

=

 

 

För att generera funktionen för omfördelningen av vattnet (Dww) används indata från 

Ekv. 2 enligt följande: 

10/)( fwsww wDD =    (Ekv. 3) 

 

 

                                                 
10 Elmarsson B. Nevander L-E (2006) 
11 Elmarsson B. Nevander L-E (2006) 
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- Fuktberoende värmeledningsförmåga. 

Vatten leder värme bättre än de flesta byggnadsmaterial varför värmeledningsförmåga 

ökar linjärt med fukthalten12. Om värmeledningsförmågan genereras i Wufi sker detta 

på följande sätt: 

)/1()( 0 swbw ρλλ ⋅+⋅=    (Ekv. 4) 

   

där 

ngsförmågavärmelednifuktensförTillskottb

ettorrdensit

torrngsförmågavärmeledni

s

o

=

=

=

ρ

λ

 

   

- Diffusionsmotstånd för vattenånga (µ). 

µ-värdet anger hur mycket tätare ett material är jämfört med samma skikttjocklek luft. 

Denna parameter går att få som en fuktberoende funktion men genereras eller 

approximeras inte i Wufi. Skall den vara fuktberoende i beräkningar skrivs sambandet 

mellan RF och diffusionsmotstånd in i tabellen.   

 

 

 

                                                 
12 Nilsson Lars-Olof (2006)  
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Orientering/ Lutning/ Höjd 

Konstruktioner blir olika belastade av väder och vind beroende på vilket lutning 

byggnadsdelen har, vilken höjd byggnaden har samt vilket väderstreck den befinner sig i.  

 

Ytövergångskoefficient 

Ytövergångskoefficienterna visar i vilken utsträckning omgivningens klimat påverkar 

byggnadskomponenten, särskilt de värme- och fuktflöden som sker genom ytan.  

 

 
Figur 4 – Överblick för ytövergångskoefficienterna 

 

Aktuella faktorer att beakta är: 

- Värmemotstånd 

Vid klimatskalet sker ett värmeutbyte mellan luften och fasaden, detta sker pga. 

konvektion och långvågig strålning till omgivande luft och ytor13. Eftersom det i 

mycket sällsynta fall finns detaljerad dokumentation om randvillkoren, och mer 

detaljerade beräkningar skulle bli för komplicerade, beskrivs värmemotståndet i Wufi 

som konstant eller svagt vindberoende. 

                                                 
13 Elmarsson B. Nevander L-E (2006) 
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- Sd-värde  

Anger ytbehandlingens ångtäthet som motsvarar skikttjocklek luft i meter. I 

programmet anges antingen ett eget värde eller väljs ett förvalt för den aktuella 

ytbehandlingen. För att ge mer detaljerad data för ytbehandlingen kan den beskrivas 

som ett eget skikt i konstruktionsuppbyggnaden. Det är då viktigt att lämna detta fält 

tomt. 

 

- Absorptions-/ Emissionstal för strålning 

Det är oftast viktigt att ta hänsyn till den energitillförsel som den kortvågiga 

strålningen bidrar med. En stor del av strålningen absorberas av ytan och omvandlas 

där till värmeenergi. Återstrålningen blir långvågig lågtempererad strålning 14. Wufi 

beräknar strålningens inverkan utifrån klimatfilen. Om den är positiv multipliceras den 

med absorptionstalet och om den är negativ multipliceras den med emissionstalet. 

Produkten läggs till som en värmekälla på ytan.  

 

- Absorptionstal för regnvatten 

Denna konstant beskriver hur stor andel av slagregnet ytan maximalt kan suga upp. 

Materialdata för det yttre materialet bestämmer sedan hur mycket vatten som kan tas 

upp. 

Begynnelsevillkor 

Begynnelsevillkoren för temperatur- och fuktförhållanden i konstruktionen kan definieras på 

några olika sätt. Temperaturen i de olika konstruktionsdelarna kommer ganska snabbt att 

anpassa sig till de rådande villkoren och kan därför ansättas som en konstant 

begynnelsetemperatur över hela konstruktionen. En mer detaljerad profil behövs bara när 

kortsiktiga analyser ska utföras, och kan då skapas som en egen fil.   

                                                 
14 Elmarsson B. Nevander L-E (2006) 
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Figur 5 – Överblick för begynnelsevillkor.  
 

Vad gäller begynnelsevillkoren för fukt, kan det anges på tre olika sätt: 

 

- För byggmaterial som förvarats utomhus och på så vis utsatts för fukt, kan det anges 

ett medelvärde av RF för hela konstruktionen. Den angivna relativa fuktigheten bör då 

vara ett typiskt värde för perioden då konstruktionen byggs. 

 

- Byggmaterial innehåller olika mycket byggfukt beroende på hur det har förvarats och 

vad det har för materialegenskaper. Varje material kan tilldelas ett typiskt 

vatteninnehåll, som antingen kan hämtas ur materialdatan eller anges manuellt. För 

byggmaterial som kräver vatten vid byggandet, det vill säga betong, murbruk etc., 

kommer det nästintill att vara vattenmättat. 

 

- Om beräkningarna ska utföras på en befintlig konstruktion som har funnits i några år, 

kan man anta att byggnaden har uppnått dynamisk jämvikt. Det vill säga att 

byggfukten har torkat ut och fukten i konstruktionen upprepas med liknande sekvenser 

år efter år. Begynnelsevillkoren kan i sådana fall anges i en ASCII-fil, med typiska 

värden för den dag då beräkningarna önskas starta. 
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 Inställningar 

Tid/profil 

Beräkningsperioden bör vara minst två år för att kunna se om konstruktionen har nått en 

dynamisk jämvikt. Vid utredningar av fuktansamlingar och uttorkning kan det krävas längre 

perioder. Här bestäms även hur stora tidssteg beräkningarna ska ske med. Det förinställda 

tidssteget är en timme, vilket innebär att det utförs beräkningar varje timme under den period 

som valts. Storleken på tidsstegen finns det inga direkta restriktioner för, men de kan inte vara 

större än intervallen på klimatdatafilen. Väljs tidssteg som är större än klimatintervallet, 

kommer Wufi att använda sig utav klimatfilens tidssteg. Om klimatfilens intervall är varje 

timme, vilket är vanligast, är det oftast tillräckligt att använda sig utav tidssteg på en timme. 

Vid mindre tidssteg ökar beräkningstiden markant eftersom det görs fler beräkningar.  

Numerik  

Under numerik, som visas i figur 6, bestäms vilka uträkningar som ska utföras och hur 

eventuella fel ska behandlas. 

 
Figur 6 – Överblick för numerisk indata. 
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Aktuella parametrar är: 

- Beräkningstyp 

Vanligtvis finns intresse för både värmetransport- och fukttransportberäkningar, men 

möjligheten finns att avaktivera någon av dem.  

 

- Hygrotermiska specialinställningar 

Om det finns önskemål att endast låta fukten transporteras via diffusion, kan 

kapillärtransporten göras overksam. Önskar man undersöka betydelsen av latenta 

värmeeffekter, kan beräkningar jämföras med och utan latent värme. Med latent värme 

menas den energi som krävs eller kommer fram vid vattnets fasförändringar. Latent 

värme absorberas vid smältning och avdunstning och släpps fri genom kondensation 

och frysning. 

 

- Numeriska parametrar 

Om det uppstår konvergensfel vid en beräkning och ändring av cellstorlekarna inte 

hjälper, kan beräkningarna förbättras med dessa alternativ. Dessa ökar beräkningstiden 

en del men kan vara nödvändiga att använda.  

 

- Adaptiv tidsstegskontroll 

Denna funktion finns för att förbättra handlingssättet vid konvergensfel i 

problematiska situationer.  
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Klimat 

Beräkningarna för värme- och fukttransport startar från de angivna begynnelsevärdena. Det 

som sedan påverkar flödena är klimatet runt konstruktionen. Wufi är uppbyggt så att vänstra 

sidan av konstruktionen är de värden som gäller för utomhusklimatet och högra sidan för 

inomhusklimatet. Vid andra försök än fuktbedömning av konstruktioner, såsom 

laboratorieförsök, kan både den vänstra och högra sidan ansättas med ett inomhusklimat.  

 

 
Figur 7 – Överblick för val av klimatdata. 

  

Aktuella klimatparametrar är: 

- Karta/Fil 

Klimatfiler för ett normalår finns för ett tiotal orter i Sverige. Nackdelen med de 

svenska orterna är att nattutstrålning inte är med i filerna. Med i programmet finns 

även klimat för andra länder och orter. Detta kan utnyttjas om man kan hitta ett 

likvärdigt klimat som innehåller data för nattutstrålning. Klimatfilerna kan även 

analyseras för att se i vilket väderstreck största solstrålning och nederbörd sker. 
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- Sinuskurva 

Wufi genererar med hjälp av årsmedeltemperatur och amplitud en sinuskurva för 

temperatur och relativ fuktighet. Denna applikation används i första hand för 

inomhusklimatet men även för utomhus om man kan bortse från nederbörd och 

solstrålning.  

 

- EN 13788 

Med detta alternativ kan man välja att inneklimatet skall vara beroende av 

utomhusklimatet eller från en annan brukardefinierad fil. Wufi genererar inneklimatet 

med hjälp av algoritmen som finns definierad i standarden SS-EN 13788. För 

inneklimatet anges aktuell temperatur och fuktklass. 

 

- EN 15026 

Detta alternativ har likvärdig funktion som EN 13788 men bygger på en annan 

algoritm från en annan standard, SS-EN 15026:2007. Inomhustemperaturen blir här en 

funktion av utomhustemperaturen. Den relativa fuktigheten bygger på förhållandena 

utomhus, och man definierar fuktbelastningen inomhus som normal eller hög.  

 

- ASHRAE 160P 

ASHRAE, är en amerikansk standard, som även denna bygger på en annan algoritm 

från en annan standard. I denna applikation finns en hel del inställningar för 

inneklimatet då det förutsätts klimatanläggning. 
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Presentation 

Efter beräkningar i Wufi finns det en rad alternativ för att presentera beräkningarna. 

 

- Snabbgrafik 

Dessa kommer upp automatiskt efter varje beräkning för de monitorer som placerats ut 

i gitteruppbyggnaden. I denna grafik kan den första analysen ske. De grafer som 

kommer upp innehåller vatteninnehåll, temperatur och relativfuktighet under hela 

simuleringsförloppet.  

  

- Resultatgrafer 

Dessa grafer redovisar önskad information för olika skikt och profiler. Wufi skapar 

automatiskt lämpliga förslag på grafer, som sedan kan redigeras och skrivas ut.  

 

- ASCII-filer 

För en djupare analys av resultaten går det att få ut textfiler som visar varje 

beräkningsresultat, för de angivna tidsstegen i numerik. ASCII-filerna stöds t ex av 

Excel där resultaten kan bedömas med dess statistiska funktioner.    

 

- Film 

Filmen visar en profil för temperatur, relativ fuktighet och vatteninnehåll i aktuellt 

snitt.  
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Genomförande 

För att möjliggöra en bedömning av programmet inleddes arbetet med självstudie av 

programmet, som avslutades med en kort utbildning i programmet. Efter detta utfördes ett 

antal parametertester i programmet för att få svar på hur dessa skall hanteras. För 

bedömningen av tillförlitligheten i programmet utfördes därefter en större studie på 

putsväggar. 

Parametertester 

Parametertesterna gjordes för att se hur olika parametrar bör hanteras. Testerna utfördes på en 

putsad yttervägg med luftspalt, se väggtyp 2 figur 9. 

Monitorplacering vid en fuktkälla 

En frågeställning var om det blir orimliga resultat när en monitor placeras på samma position 

som fuktkällan. Detta testet gjordes i putsväggen genom att placera en fuktkälla på den yttre 

gipsskivans utsida, med monitorer placerade i samma skikt och 20 mm på vardera sida om 

fuktkällan. Se fuktkällan och monitorernas placering i figuren nedan. 

 
Figur 8 – Konstruktion från vänster: tre lager puts, putsbärare, luftspalt, isolerskiva, 
gipsskiva, minull, plastfolie, minull och gipsskiva. Fuktkälla symboliseras med en kran och  
är placerad vid gipsskivan. Luftspalten är försedd med luftomsättning därav glödlampa och kran.  
Monitorerna är symboliserade med en kamera. 

Ändring av luftspaltsbredd  

I diskussioner om programmet har frågan om luftspalters hantering varit aktuell. Luftspalterna 

i programmet hanteras som ett litet värme- och fuktmotstånd, för att efterlikna effekterna av 

en luftspalt. Eftersom luftspalterna är speciellt konstruerade kan det vara av vikt att endast 

använda luftspalter med de förinställda bredder som finns i materialdatabasen. För att 
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kontrollera detta användes två lika väggar med luftspalter på 40 mm. Den ena med luftspalt på 

40 mm från materialdatabasen och den andra med 20 mm som justerades om till 40 mm.  

Tidssteg 

Som det beskrivs i ovannämnda kapitel skall tidsstegen helst vara i samma steg som 

klimatdatan är uppdelad på, men vad händer då vid val av ett annat tidssteg? För att 

kontrollera detta utfördes tre olika tester på samma typ av vägg. Tidsstegen varierades på 2h, 

1h och 0,5h. 

Vädersträck 

En frågeställning var hur stor inverkan slagregn och värmestrålning från solen har för de olika 

vädersträcken i programmet? Väggkonstruktionen placerades i söder, öster, norr och väster 

med Karlstads klimatfil. 

Hantering av indata för ytmaterial 

I Wufi finns det två sätt att hantera ytan på en väggkonstruktion. Antingen läggs ett tunt skikt 

till i konstruktionsuppbyggnaden eller så sätts ett Sd-värde in i menyn 

ytövergångskoefficienter. Två väggar byggdes upp; en med ett tunt ytskikt beskrivet med 

materialdata, och en vägg utan ytskikt som istället beskrev ytskiktet med ett Sd-värde. 
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  Ekv. 5 – Ekvation för Sd-värdet 

 

Sd-värdet räknades fram enligt ekvation 5, med samma värden på tjockleken, d, och 

diffusionsmotståndet, µ, som för det tunna ytskiktet.   

 

Putsväggar 

Vid jämförelsen av olika putssystem är det av intresse att kontrollera enstegs- och 

tvåstegstätade konstruktioner samt konstruktioner med mineralull respektive EPS. Därutöver 

är det också intressant att jämföra tjock- och tunnputs. I figur 9 nedan visas 2 st enstegstätade 

samt 2 st tvåstegstätade konstruktioner med tjockputs. Väggtyp 1 och 2 har mineralull som 

yttre isolering, medan väggtyp 3 och 4 har EPS. Alla väggtyper i figur 9 har även testats med 

en tunnputs på 5 mm. För att kontrollera vad som händer om vatten tar sig in i konstruktionen 
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har alla väggar dessutom testats med ett vattenläckage. Fuktkällan ansattes till 2 % av 

slagregnet och applicerades mot utegipsskivan. Detta resulterar i 16 st olika fall som 

beräknades i söderläge. Värdena som jämförts är beräknade i samma skikt som fuktkällan är 

placerad, på utsidan av gipsskiva. Detta för att det är ett kritiskt skikt där det finns organiska 

material, och har ett högt RF i förhållande till andra delar av väggen.  

 
Figur 9 – Ritning av 4 st väggtyper som har testats. 
 

Väggtyp 2 och 4 kontrollerades även med ett vattenläckage längre in i konstruktionen. Då 

placerades både monitorn och fuktkällan 20 mm in i isoleringen. Detta gjordes för att 

kontrollera hur förhållandena blev, i de enstegstätade konstruktionerna, om fuktläckaget kom 

ännu längre in.  
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Materialval för putsväggarna 

De materialval som gjorts grundar sig på materialdatabasen i Wufi och på material från 

STO15. Dessa värden har verifierats med hjälp av Fukthandboken16. Material i stommen, dvs. 

material från den inre gipsskivan till putsskivan, kommer ifrån materialdatabasen. 

Putssystemet är egenhändigt framtaget baserat på värden från STO samt materialdatabasen i 

programmet.  I tabell 2 redovisas basvärdena för de materialval som gjorts i konstruktionerna.  

Tabell 2- Basvärden för materialen i väggarna som beräknats. * Avser tjockputs / tunnputs. 

Basvärden Tjocklek Densitet  Poros.  Värmekap. Värmeledning  Diffusionsmotstånd  
  [mm] [kg/m3] [m3/m3]  [J/kgK] [W/mK] [-] 

Puts 1 1 1800 0,36 850 0,7 75 
Puts 2 11 / 2* 1500 0,2 850 0,8 20 
Puts 3 2 1500 0,36 850 0,87 30 
Putsskiva 12 528 0,8 2000 0,1 12 
Luftspalt 20 1,3 0,999 1000 0,13 0,56 
Mineralull 80 115 0,95 850 0,043 3,4 
EPS 80 15 0,95 1500 0,04 30 
Gips 13 850 0,65 850 0,2 8,3 
Mineralull 170 60 0,95 850 0,04 1,3 
Plastfolie 1 130 0,001 2300 2,3 50000 
Mineralull 45 60 0,95 850 0,04 1,3 
Gips 13 850 0,65 850 0,2 8,3 
 

I och med att putssystemet är uppbyggt med värden från olika källor, har vissa funktioner 

generats fram med hjälp av Wufis applikationer. Följande approximationsparametrar har då 

använts.  

Tabell 3- Approximationsparametrarna för de material där funktioner genererats. 

Approximations- Referens- Fri  Vattenabsorptions- Fuktberoende   
parametrar vatteninnehåll  vattenmättnad  koefficient värmeledning  

  [kg/m3] [kg/m3]  [kg/m2s^0,5] [%/M.-%] 
Puts 1 15 192 0,0025 8 
Puts 2 45 195 0,0027 8 
Puts 3 15 192 0,00072 8 
Putsbärare 70 667 - 1,5 
 

Vid beräkning av putsväggarna angavs inget Sd-värde för väggens utsida, utan istället 

användes ett ytskikt. Övrig information för ytövergångskoefficienterna har tagits från olika 

standardvärden i Wufi och framgår i tabell 4.  

                                                 
15 STO (2009) 
16 Elmarsson B. Nevander L-E (2006) 
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Tabell 4- Ytövergångskoefficienter för väggarna.  

Ytövergångs- Värme- Sd- Absorptionstal för Emissionstal för Absorptionstal för  
koefficienter motstånd värde  kortvågig strålning långvågig strålning regnvatten 

  [m2K/W] [m] [-] [-] [-] 
Utsida  0,0588 - 0,4 0,9 0,7 
Insida 0,125 0,025 - - - 
 

Presentation 

För att få en lätt och överskådlig bild av resultaten, har ASCII-filen bearbetats i Excel. De 

statistiska data som har valts att presentera är medelvärde, standardavvikelse och 95 %-fraktil 

för RF. Medelvärdet ger en grov bild av i vilket område RF ligger. Standardavvikelsen är ett 

bra redskap för att avgöra hur stor spridningen är av RF. 95 %-fraktilen visar vilket RF som 

inte överskridits under 95 % av det totala tidsförloppet. I resultatet finns även ett diagram som 

visar värden på detta och övriga fraktiler.  
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Resultat 

Parametertester 

Monitorplacering vid en fuktkälla 

Mon 2 var den monitorn som var placerad på samma position som fuktkällan. Monitorerna 

Mon 1 och 3 var placerade 20 mm på vardera sidan av fuktkällan. Resultatet, som kan utläsas 

i tabell 5, visar att förändringarna är marginella. 

 
Tabell 5 - Resultat från tester av monitorplaceringen. 

Mon 1 Mon 2 Mon 3
Medel 63,5 63,5 63,3
Standardavvikelse 7,7 7,8 7,3
95% fraktil 75,3 75,5 74,0

Monitorplacering vid en fuktkälla

 
 

Ändring av luftspaltsbredd  

I tabell 6 visas resultatet för fukthaltsförändringen innanför luftspalten, vid de två olika 

metoderna att välja luftspaltsbredd. Resultatet visar en stor skillnad på medelvärdet men en 

marginell skillnad vad det gäller standardavvikelse och 95%-fraktil. 

 
Tabell 6 - Resultat från tester med förändring av luftspaltsbredden. Resultatet är beräknat vid luftspalten.  

40 20→40
Medel 62,2 71,7
Standardavvikelse 7,4 6,9
95% fraktil 71,2 70,3

Förändring av luftspaltsbredd

 
 

Tidssteg 

Resultatet från tidsstegsberäkningarna visar att ett ökat tidssteg från 1 till 2 timmar inte gör 

någon skillnad på resultatet. Ett minskat tidssteg från 1 till 0,5 timme ger en minimal skillnad. 

Däremot ökar beräkningstiden markant när tidssteget sätts till 0,5 timme.  

 
Tabell 7 - Resultat från tester av förändrat tidssteg. 

2h 1h 0,5h
Medel 56,3 56,3 56,2
Standardavvikelse 4,9 4,9 5,0
95% fraktil 64,6 64,6 64,6

Förändrat tidssteg
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Väderstreck 

Skillnaderna i konstruktionernas väderstreck påvisar en liten skillnad i fukthalt; största 

medelvärdet har norr och minsta söder. Standardavvikelsen skiljer sig marginellt mellan 

väderstrecken, vilket gör att 95%-fraktilen påvisar samma trender som medelvärdet. 

 
Tabell 8 – Resultat från tester av olika väderstreck. 

Söder Öster Norr Väster
Medel 56,3 57,5 58,8 56,9
Standardavvikelse 4,9 5,0 4,6 5,0
95% fraktil 64,6 65,8 66,5 65,6

Vädersträck

 
 

 
Figur 10 – Klimatanalys över Karlstads klimatfil i Wufi. 
 
Vid en klimatanalys i Wufi av Karlstads klimatdatafil framgår det att den största delen av 

slagregnet kommer ifrån sydost.  

 

Hantering av indata för ytmaterial 

Vid olika hantering av ytskikten skiljer sig medelvärdet ca 2 %-enheter och 95 %-fraktilen ca 

1,5 %. Standardavvikelsen skiljer sig ingenting. 

Tabell 9 – Resultat från tester av förändrat ytmaterial. 

Skikt Sd-värde
Medel 56,3 58,4
Standardavvikelse 4,9 4,9
95% fraktil 64,6 65,9

Ytmaterial
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Putsväggar 

Av de beräkningar som har utförts på utsidan av gipsskivan, kan det utläsas att:  

- Tunn- och tjockputs inte har någon större inverkan på resultatet. Tjockputsen medför 

aningen högre relativ fuktighet än tunnputsen för konstruktioner utan luftspalt. 

- EPS och mineralull är relativt lika när det inte förekommer något läckage.  

- Medelvärdet skiljer sig mindre än en procentenhet i alla fall utan vattenläckage. 

Fukttillståndet varierar dock mer i en konstruktion med mineralull än motsvarande 

med EPS.  

- I de fall där 2 % av slagregnet tränger in, blir det större skillnad. Konstruktionerna 

med EPS får då betydligt högre medelvärden på RF än vad konstruktionerna med 

mineralull får, både med och utan luftspalt. För konstruktioner utan luftspalt och med 

EPS erhålls medelvärde för RF över 90 %. I dessa fall skiljer sig även medelvärdet 

väldigt lite ifrån 95 %-fraktilen, vilket indikerar att RF är högt större delen av 

förloppet.  

- Mineralullen får inte lika stora förändringar när ett vattenläckage läggs till. 

- Konstruktioner med luftspalt ger bättre resultat än konstruktioner utan luftspalt och en 

luftspalt är mer gynnsam för en konstruktion med mineralull än en konstruktion med 

EPS.  

Tabell 10 – Beräknade värden (relativ fuktighet) på utsida gipsen.  

Fall Utan vattenläckage 
Med 2 % vattenläckage 

utvändig gipsskiva 

    
Medel 

Standard 
avvikelse 

95 %- 
fraktil 

Medel 
Standard 
avvikelse 

95 %- 
fraktil 

Utan luftspalt             
EPS 62,6 4,0 68,9 92,6 6,0 96,2 
Mineralull 63,4 6,5 75,3 75,0 7,3 84,9 
Med luftspalt             
EPS 56,9 4,3 63,8 88,6 7,1 95,7 T

jo
ck

pu
ts

 

Mineralull 56,3 4,9 64,6 63,5 7,8 75,5 
                

Utan luftspalt             
EPS 61,8 4,3 67,9 91,8 6,2 96,1 
Mineralull 62,6 6,2 72,5 73,2 7,8 83,3 
Med luftspalt             
EPS 56,8 4,4 64,1 88,5 7,3 95,7 T

un
np

ut
s 

Mineralull 56,3 5,1 64,1 63,5 8,1 75,9 
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EPS - RF vid utvändig gips
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Med vattenläckage, utan luftspalt, tjockputs Med vattenläckage, utan luftspalt, tunnputs

Med vattenläckage, med luftspalt, tjockputs Med vattenläckage, med luftspalt, tunnputs

Utan vattenläckage, utan luftspalt, tjockputs Utan vattenläckage, utan luftspalt, tunnputs

Utan vattenläckage, med luftspalt, tjockputs Utan vattenläckage, med luftspalt, tunnputs
 

Figur 11 - Storleksordnad RF i förhållande till varaktigheten, utsida gips med EPS. Beräkningstiden är tre år. 
 
I figur 11 och 12 kan det avläsas hur stor del av tiden RF understiger ett specifikt värde. 

Konstruktioner med EPS och vattenläckage har ungefär 95 % av tiden högre RF än vad BBR 

tillåter. Däremot i konstruktionerna utan vattenläckage är den relativa fuktigheten alltid under 

BBR:s krav på 75 % RF.  
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Mineralull - RF vid utvändig gips
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Utan vattenläckage, med luftspalt, tjockputs Utan vattenläckage, med luftspalt, tunnputs
 

Figur 12 - Storleksordnad RF i förhållande till varaktighet, utsida gips med mineralull. Beräkningstiden är tre år. 
 
Konstruktioner med mineralull påverkas inte lika mycket av ett vattenläckage som 

konstruktioner med EPS. En konstruktion med mineralull, utan luftspalt har en relativ 

fuktighet som överstiger BBR:s krav ungefär halva beräkningstiden då den utsätts för 

vattenläckage. Detta kan jämföras med samma konstruktion med EPS, då det överstegs 95 % 

av tiden.  

 

Luftspalten är väldigt gynnsam för mineralullen. I figur 12 syns att en konstruktion med 

luftspalt och vattenläckage är relativt lik en konstruktion utan luftspalt och utan vattenläckage. 

Ett vattenläckage på 2 % av slagregnet kan alltså motverkas av en luftspalt på 20 mm i en 

konstruktion med mineralull.   
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Figur 13 – Punktdiagram för temperatur och RF vid gipsskivan i en konstruktion utan luftspalt, med EPS och 
vattenläckage. Varje punkt är resultatet för varje timme beräknat på tre år. Första årets beräkningar består av gula 
punkter, andra året av gröna punkter och sista året av svarta punkter.   
 

Ett högt RF behöver inte vara skadligt för konstruktionen om temperaturen är låg. I figur 13 

och 14 redovisas hur den relativa fuktigheten förhåller sig till temperaturen för två olika 

konstruktioner. Med hjälp av dessa diagram kan man bedöma risken för mögeltillväxt i 

väggen. Konstruktionen med EPS i figur 13 visar ett relativt konstant högt RF där 

temperaturen varierar från ca -10˚C till 25˚C. Risken för mögeltillväxt tillkommer enligt figur 

1 endast vid temperaturer över 10˚C och RF över 70% för ett organiskt material. I en 

konstruktion utan luftspalt och med EPS är alltså mögeltillväxten stor om det förkommer 

vattenläckage.  
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Figur 14 - Punktdiagram för temperatur och RF vid gipsskivan i en konstruktion med mineralull och luftpalt, 
utan vattenläckage. Varje punkt är resultatet för varje timme beräknat på tre år. Första årets beräkningar består av 
gula punkter, andra året av gröna punkter och sista året av svarta punkter. 
 
En vägg med mineralull och luftspalt som inte utsätts för något vattenläckage har ett ganska 

konstant RF-värde under 70 %. Även när temperaturen är hög i denna konstruktion så är 

mögeltillväxten minimal eftersom den relativa fuktigheten är låg. 
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Vid beräkningar som utförts längre in i konstruktionen på de enstegstätade konstruktionerna 

kan det utläsas att:  

- De följer trenderna för beräkningarna som gjorts på utsidan av gipsskivan. 

- Utan vattenläckage är de båda konstruktionerna relativt lika, dock har konstruktionen 

med mineralull en något större variation och en högre 95 %-fraktil. 

- Konstruktionen med EPS påverkas betydligt mer av vattenläckaget än vad 

konstruktionen med mineralull gör.   

 
Tabell 11 - Beräknade värden på insida gipsen 

Fall Utan vattenläckage 
Med 2 % 

vattenläckage innanför 
utegipsskivan 

  
Medel 

Standard 
avvikelse 

95 %- 
fraktil 

Medel 
Standard 
avvikelse 

95 %- 
fraktil 

Utan luftspalt             
EPS 58,5 3,1 63,2 87,8 6,5 94,1 
Mineralull 59,5 6,0 70,2 72,4 6,4 81,4 

 

RF innanför utvändig gips
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Figur 15 – Storleksordnat RF i förhållande till varaktigheten, läckage 20 mm in i isolering. Beräkningstiden är 
tre år. 
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Diskussion 

Parametertest 

Wufi innehåller en stor mängd parametrar som kan varieras. Vid val av parametrar är det 

alltid viktigt att välja dessa med ett kritiskt öga. De parametrar som har testats i denna del av 

studien har givit olika utslag på resultaten. Till att börja med testades huruvida man kan mäta 

fukt i samma skikt som ett fuktillskott appliceras. Resultatet på detta visar att det inte har 

någon betydelse. Variationerna i resultatet är inte större än att det kommer ifrån en naturlig 

variation i väggen. Hur man väljer indatan för material har varit de parametrar som har givit 

störst utslag på resultatet. Ett varningens finger bör höjas då man använder en luftspalt i 

konstruktionen. Testet med luftspalter visar en relativt stor förändring på medelvärdet av RF. 

Detta borde inte ske då konstruktionerna tillsynes är lika, men luftspalterna är uppbyggda på 

sådana indata att de beskriver luftspalter med en viss bredd. Skall en luftspalt ingå i 

konstruktionen måste den väljas med rätt bredd från materialdatabasen. Tas material från 

databasen i programmet bör man alltid verifiera basvärden och de fukttekniska funktionerna 

för dessa, med exempelvis Fukthandboken eller annan tillförlitlig källa.  

 

Luftspalter har även diskuteras som ett problematiskt material med hänsyn till tidssteget. 

Lars-Olof Nilsson17 skriver i sin rapport, ”Konsten att räkna på fukt”, om hur vissa material 

kräver ett mycket litet tidssteg för att få realistiska värden. Detta är en aspekt som bör 

analyseras närmare för fortsatta studier om programmet. I denna studie har vi inte haft 

möjlighet att kontrollera beräkningars utfall vid så små tidssteg pga. alldeles för stor 

datamängd. En annan aspekt vad det gäller tidssteg är hur programmet pga. klimatdata räknar 

vid olika tidssteg. Det testet som har utförts ger samma resultat för beräkningar med 2 timmar 

som med 1 timmes tidssteg. Av detta att döma räknar programmet med samma tidssteg som 

klimatdatan om man väljer större tidssteg än vad klimatdatan bygger på. Beräkningar med 0,5 

h tidssteg ger en minimal sänkning av medelvärdet och variansen. En sådan liten skillnad kan 

inte påvisa någon säker trend. Finns möjlighet för fortsatta studier med ännu mindre tidssteg 

och trenden följs, visar detta på att ett större tidssteg skulle medföra att man räknar på ”säkra 

sidan”. I vilket tidssteg klimatdatan är inlagd framgår inte i programmet. Vid analysen av 

klimatdatafilen som visas i kapitlet ovan, framgår endast slagregn och solstrålning i aktuell 

ort. Huruvida nattutstrålning ingår eller ej finns inte heller dokumenterat.  

                                                 
17  Nilsson Lars-Olof, Fuktcentrum (2008) 
 



 33 

Fukthaltsförändringarna i testet med de olika väderstrecken ger som förväntat högst resultat i 

norr och lägst i söder. Detta beror även på vilka ytövergångskoefficienter som valts för 

konstruktionen. Ett stark kapillärsugande material skulle troligtvis ge högst värde i sydostligt 

läge pga. slagregnets påverkan. Ytövergångskoefficienterna kan som tidigare nämnts hanteras 

på två olika sätt. Skillnaden mellan att beskriva det som ett skikt eller som ett Sd-värde, visar 

att beräkningar med Sd-värdet håller sig på säkra sidan. För ökad kontroll av materialet, är 

dock att föredra att ange det som ett skikt. Detta ger en möjlighet till fler fukttekniska 

egenskaper för materialet.  

Tillförlitlighet 

De diskussioner som förts kring enstegstätade putsväggar påvisar problem när vatten tar sig in 

genom fasaden, vid detaljer och infästningar mm. Detta problem visar även resultaten i Wufi. 

Vatten som kommer in i konstruktionen får svårt att torka ut och väggen blir ohållbar ur ett 

fuktperspektiv. Precis som i SP:s rapport blir de EPS-isolerade konstruktioner mer 

fuktskadade än de mineralulls-isolerade. Vid analys av punktdiagrammet med förhållandet 

mellan RF och temperatur, framgår det att mögeltillväxt kommer att ske när fukt läcker in i en 

EPS-isolerad konstruktion. Detta visar även verkligheten då det har varit mögelproblem i 

dessa väggkonstruktioner.  

 

När det inte sker något inläckage klarar samtliga konstruktioner BBR:s krav, vilket även SP 

påvisar. Det är dock tveksamt om det går att bygga dessa väggar utan visst läckage och därav 

anser SP detta som en högriskkonstruktion. De resultat vi har fått i Wufi stärker detta 

antagandet ifrån SP. 

 

Resultaten från Wufi följer de konsekvenser och diskussioner som har uppkommit kring puts 

på träregelväggar.  Programmet är dock helt beroende av vad man väljer för indata och 

materialegenskaper. Kontrollerar man inte dessa noga finns det risk för att resultatet blir 

felaktigt och då försvinner även tillförlitligheten till programmet.  

Projektering i Wufi 

Vid projekteringen av de putsväggar som har analyserats i denna studie har det största arbetet 

varit att välja materialdata. Detta för att en del av materialparametrarna inte används vid 

traditionella beräkningar, och är därför svåra att hitta både i facklitteratur och hos 

materialtillverkare. Materialdatan har en stor inverkan på det slutliga resultatet och det är 
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därför en bra idé att välja dessa med omsorg. Vid osäkerhet av en parameter bör man utföra 

några tester för att utvärdera parameterns inverkan. När konstruktionen är uppbyggd i Wufi är 

det enkelt att gå vidare med kopior av konstruktionen och ändra de detaljer i 

konstruktionslösningen som skall bedömas. Vid bedömningen av variationen i RF beroende 

på konstruktionens utförande, är det lättast att kontrollera snabbgraferna eller filmerna. Vid en 

djupare utvärdering av resultatet är det bästa sättet att exportera ASCII-filen till Excel för att 

där studera resultatet på önskat vis. En brist i Wufi är just detta att hantera utdata på ett enkelt 

sätt, med enbart snabbgraferna kan det vara svårt att göra en kvalificerad bedömning. Med 

ASCII-filerna krävs det en del tidskrävande omarbetning för att få en bra bild av resultatet. 

För introduktionen av Wufi på WSP skulle det då förslagsvis vara smidigt att skriva en bra 

mall i Excel, där man enkelt kan importera ASCII-filen och få de resultat som önskas. Vidare 

borde det ske en genomarbetning av materialdata, för att få fler och tillförlitliga material.     



 35 

Slutsats 

Används Wufi och dess parametrar på rätt sätt ger programmet tillförlitliga resultat. För att 

programmet skall få en slagkraft i en organisation som WSP, bör en genomarbetning av 

materialdatabasen att utföras. Detta ökar användarvänligheten betydligt och projektörer som 

normalt inte jobbar med byggnadsfysik skulle då kunna bedöma fuktsäkerheten i ett aktuellt 

projekt. För att bibehålla kontrollen över säkerheten bör det dock finnas tydliga föreskrifter 

för hur programmet skall användas.  
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