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Sammanfattning

Energieffektivisering och energisnålare byggnader är idag viktiga faktorer inom byggbranschen. Det 

som ofta glöms bort, och där forskning saknas, är hur byggfukt påverkar energiförbrukningen.

Examensarbetet avser att öka kunskaperna om byggfuktens konsekvenser genom att undersöka hur 

stort energibehovet är för uttorkning av byggfukt i betongkonstruktioner och undersöka om 

miljöcertifieringssystemen borde ta hänsyn till energiförbrukningen under produktionen då byggnader 

certifieras. 

Alla material och medium strävar efter att befinna sig i fuktmässig jämvikt med sin omgivning. För att 

byggmaterial ska torka ut till jämvikt krävs en förångning av byggfukt. Då ångbildning gör att 

materialet blir kallare ökar energibehovet för uppvärmning.

I examensarbetet används fuktberäkningsprogrammen KFX03 och WUFI Pro 5.3 för att beräkna 

uttorkningsmängd och när den sker i betongkonstruktioner. För energiberäkningar programmerades 

en lathund i Excel för att snabbt och enkelt få fram energibehovet för uttorkning av en byggnad.

Tre olika nyproducerade byggnader undersöktes för att uppskatta hur stor uppvärmd betongmängd 

nya byggnader har. Resultatet visar att energin från uttorkningen i byggnaderna gav en ökning på cirka

5 % relativt till värmeförsörjningen för 50 år, motsvarande drygt 2,5 års förbrukning.

Arbetet tyder på att energiförbrukningen för uttorkning av byggfukt utgör en stor påverkan på en 

byggnads uppvärmningsbehov om också hänsyn tas till de olika uttorkningsförhållandena under 

produktion och förvaltning. Framförallt energiförluster under produktionen påverkar resultatet och 

kan förhöja det beräknade energibehovet. Miljö- och energicertifieringssystem borde därför i större 

utsträckning fokusera på energiförbrukningen under produktion än vad som görs idag. 

För att bättre kunna svara på i vilken utsträckning uttorkning av byggfukt påverkar 

energiförbrukningen bör jämförelser mellan olika vct-tal för betong genomföras samt 

energiberäkningar för att uppskatta energiförluster under produktion. Detta för att kunna svara på hur 

stor påverkan en byggnads produktionsskede har på miljön och därmed hur stor vikt skedet rimligen 

bör ha vid en miljöcertifiering. 

Nyckelord: Byggfukt, WUFI, Ångbildningsenergi, Betongkonstruktioner, Miljöcertifieringssystem,
Betong 





Abstract
Energy efficiency and low energy houses are today important factors within the building sector. What’s 

often forgotten, and with little or no research available, is how building moisture affect energy 

consumption.  

The intention of the thesis is to increase the knowledge of building moistures consequence’s by 

investigating how large the energy is to dehydrate concrete structures and also to investigate if it should 

be taken in account by environmental certification when buildings are certified. 

All material and medium strives to be in moisture equilibrium with its environment. For building 

materials to dehydrate into equilibrium with its environment evaporation is required. Because 

evaporation makes the ambient temperature lower the energy consumption for heating increases.

In the thesis the moisture calculation software’s KFX03 and WUFI Pro 5.3 are used to calculate the 

water quantity of dehydration and when it occurs in concrete structures. A fact sheet was programmed, 

in Excel, for fast and simple energy calculations of dehydration in a building. 

To estimate the quantity of heated concrete in new buildings three newly produced buildings where 

studied. The result shows that the energy for dehydrations increased a buildings heating by 

approximately 5 %, correspondent to roughly 2.5 years of consumption.

The work indicates that building moisture has a relatively high impact on a buildings heating, when 

taking the different condition during construction and living in consideration. Therefore the current 

environment and energy certification systems should in greater regards focus on energy consumption 

during construction. 

To be able to better answer in which extent the drying of building moisture affects energy consumption 

comparisons should be done in concrete with different water-cement ratio and energy calculation to 

estimate energy losses during construction. Thus to answer how big effect a buildings construction 

phase has on the environment and thereby how big significance this phase should have on environment 

certifications.  

Key Words: Building moisture, WUFI, Evaporation energy, concrete structures, environment and energy 

certification systems, Concrete





Innehållsförteckning

1 Inledning........................................................................................................................................................1

1.1 Bakgrund..........................................................................................................................................1

1.2 Avgränsning.....................................................................................................................................1

1.3 Mål ...................................................................................................................................................1

1.4 Lösningsmetod ............................................................................................................................... 2

2 Nulägesbeskrivning ..................................................................................................................................... 3

3 Teoretisk referensram.................................................................................................................................. 5

3.1 Fukt i luft................................................................................................................................................ 5

3.2 Fukt i material.......................................................................................................................................6

3.2.1 Fukttransport..................................................................................................................................8

3.3 Värmetransport.....................................................................................................................................9

3.3.1 Strålning..........................................................................................................................................9

3.3.2 Solstrålning.....................................................................................................................................9

3.3.3 Långvågig strålning...................................................................................................................... 10

3.3.4 Konvektion ................................................................................................................................... 10

3.3.5 Värmeledning ............................................................................................................................... 10

3.3.6 Värmekapacitet .............................................................................................................................11

3.4 Fukt- och temperaturpåverkan på värmeledning ............................................................................. 12

3.5 Betong.................................................................................................................................................. 12

3.6 Ventilerad luftspalt ............................................................................................................................. 13

3.7 Uttorkning under produktion............................................................................................................. 13

3.7.1 Teori bakom uttorkning ................................................................................................................15

3.7.2 Energiförbrukning från byggfukt .................................................................................................15

4 Genomförandet .......................................................................................................................................... 19

4.1 Beräkning av uttorkning ..................................................................................................................... 19

4.1.1 KFX ................................................................................................................................................ 19

4.1.2 WUFI............................................................................................................................................. 19

4.2 Byggnadsfall ........................................................................................................................................20

4.2.1 Fall 1 ..............................................................................................................................................20

4.2.2 Fall 2 .............................................................................................................................................20

4.2.3 Fall 3 .............................................................................................................................................20

4.3 Energiberäkning Excel........................................................................................................................20

5 Analys .........................................................................................................................................................23

5.1 Ytterväggstyp .......................................................................................................................................23

5.2 Temperaturstudie................................................................................................................................23

5.3 Jämförelse av produktionsstart..........................................................................................................24



5.4  Fukttillskott indata.............................................................................................................................26

5.5 Luftspalt............................................................................................................................................... 27

5.6 Betongtjocklek.....................................................................................................................................30

5.7 Summering Indata .............................................................................................................................. 31

5.7.1 Normalfall ..................................................................................................................................... 31

5.7.2 Gynnsamt fall................................................................................................................................32

5.8 Yttervägg..............................................................................................................................................32

5.9 Övriga betongkonstruktioner .............................................................................................................33

5.8.1 Bjälklag..........................................................................................................................................33

5.8.2 Innerväggar ..................................................................................................................................34

6 Resultat.......................................................................................................................................................35

6.1 Byggfukt ............................................................................................................................................... 35

6. 2 Byggnadsfallen ................................................................................................................................... 35

6.2.1 Fall 1 .............................................................................................................................................. 35

6.2.2 Fall 2 .............................................................................................................................................36

6.2.3 Fall 3 .............................................................................................................................................36

7 Diskussion .................................................................................................................................................. 37

8 Slutsatser & Rekommendationer..............................................................................................................39

9 Källor .......................................................................................................................................................... 41

10 Bilagor..........................................................................................................................................................I



1 Inledning

1.1 Bakgrund

Energieffektivisering och energisnålare byggnader är idag viktiga faktorer inom byggbranschen. Höjda 

krav på byggnaders energiförbrukning på både nationell- och EU-nivå, stigande energipriser och en 

större miljömedvetenhet har lett till en utveckling mot energisnålare byggnader.

Med energieffektivare byggnader ställs också högre krav på fuktsäkerheten. 

Kunskapen om hur fuktskador uppstår och vilka skador de orsakar är förhållandevis god. 

Problematiken kring indirekta hälsoeffekter, från försämrad inomhusmiljö, är fortfarande inte helt 

klarlagt men effekterna är till stor del kända och forskning pågår.

Det som ofta glöms bort, och där forskning saknas, är hur byggfukt påverkar energiförbrukningen. Att 

kunna beräkna energiförluster är av största vikt inom förvaltningsskedet för att till exempel kunna 

bedöma hur fukt påverkar energibehovet.

1.2 Avgränsning

Geografisk kommer examensarbetet att avgränsas till en ort, så att klimatdata blir densamma i 

jämförelsen. Examensarbetet kommer inte beakta eventuella geografiska skillnader i resultat. Endast 

en konstruktionstyp kommer att jämföras, där endast skillnader i tjocklek för ytterväggens 

materialskikt varierar. Beräkningarna sker endast med betongkvalitén C35/45. Byggnaden förutsätts 

vara tät och färdigbyggd (med isolering och tegelmur) då uttorkningen påbörjas. Eventuella fuktskador 

på grund av monteringsfel eller skador beaktas inte. 

1.3 Mål

Det förväntade resultatet i detta examensarbete är att kunna estimera hur stor andel av en byggnads 

totala energiförbrukning för uppvärmning som utgörs av uttorkning av byggfukt. 

Då uttorkningen sker under två olika skeden, produktion och förvaltning, ska examensarbetet också 

kunna svara på när uttorkningen är som mest gynnsam, både ur ett tids- och energimässigt perspektiv. 

Målet med examensarbetet är att öka kunskaperna om byggfuktens konsekvenser. Fokus hamnar ofta 

på vad uppvärmningskostnaden blir för en byggnad i fuktmässig jämvikt, vilket också miljö- och 

energicertifieringar riktar sig mot. Examensarbetets mål är att undersöka hur stort energibehovet är för 

uttorkning av byggfukt och om certifieringssystemen i större utsträckning borde ta 

energiförbrukningen under produktionen i hänsyn då byggnader certifieras.
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1.4 Lösningsmetod

Examensarbetet påbörjades med en litteraturstudie baserad på tidigare studielitteratur, KTH:s och 

andra högskolors sökmotorer samt KTH campus bibliotek. Litteraturstudiens fokus hamnade på 

rapporter och examensarbeten inom uttorkning av byggnadsmaterial och fuktpåverkan på 

materialegenskaper. Intervjuer med fuktsakkunniga gjordes succesivt under första halvan av 

examensarbetet för kompletterande information.

Simuleringar för uttorkning i ytterväggar med betongen gjordes i programmen KFX och WUFI. Då 

WUFI är mer kraftfullt användes det programmet företrädelsevis. En parameterstudie påbörjades för 

att få fram rimliga parametrar. Slutligen gjordes en simulation av en yttervägg, bjälklag och innervägg.

Efter att beräkningarna i WUFI slutförts estimerades betongvolymen i tre flerbostadshus. Husen 

baserades på tre verkliga konstruktioner där bjälklag, väggar och grund konstruerats i betong. I Excel 

beräknades mängden betong, energin som krävdes för att torka ut betongen och byggnadens

uppvärmningsenergi.
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2 Nulägesbeskrivning

Dry-IT bildades 1999 av fyra grundare med huvudfokus på fuktsäkerhetarbete. Dry-IT är ett expansivt 

nationellt konsultföretag med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med runt 30 medarbetare. Det 

senaste året har Dry-IT utökat sin verksamhet med både energi och miljö, och har som målsättning att 

ge helhetslösningar inom dessa områden.

Verksamheten erbjuder tjänster under projektering, produktion och förvaltning av byggprojekt och 

arbetar/har tidigare arbetat med Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm, Gothia Towers, Göteborg och 

Malmö Live Kontor, Malmö för att nämna några projekt. (Dry-IT AB 2015)
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3 Teoretisk referensram

3.1 Fukt i luft
Vatten existerar i tre olika faser: fast, flytande och gas. I luften finns alltid vatten närvarande i form av 

vattenånga. Mängden vattenånga som luft innehåller kallas ånghalt, v [kg/m³]. Den maximala halten 

vattenånga som luft kan innehålla kallas mättnadsånghalt,  [kg/m³]. Den mängd vatten som i ångfas 

överstiger mättnadsånghalten övergår till flytande vatten i form av kondens. Mättnadsånghalten är 

starkt temperaturberoende, höjd temperatur medför en högre mättnadsånghalt. Temperaturen då 

mättnadsånghalten uppnås kallas för luftens daggpunkt och betecknas  [°C]. Med andra ord kan 

varm luft innehålla mer vatten än kall.

Den relativa ånghalten, RF, är en kvot mellan ånghalten och mättnadsånghalten och betecknas: = / . RF är därmed ett mått på mängden vattenånga relativt till den aktuella temperaturen och är 

enhetslös men anges ofta i procent. Utomhus varierar RF under året. Under vintern ligger RF på ca 85

% och under sommaren på ca 70 %. Inomhus styrs den relativa fuktigheten av uteluftens ånghalt som 

tillförs via ventilation, inomhusluftens temperatur, fuktproduktionen från människor och dess 

aktiviteter samt ventilationsintensiteten. Ånghalten inomhus betecknas: 

= + (ekvation 3.1)

=ånghalt inomhus [kg/m³]

= ånghalt utomhus [kg/m³]

= fukttillskott [kg/m³] där:

= (ekvation 3.2)

G = fuktproduktion [kg/s]

n = luftomsättningar per tidsenhet [s ]

V = ventilerad rumsvolym [m³]

(Nevander & Elmarsson, 1994)

I rapporten Så mår våra hus, Boverket 2009, redovisas bland annat fukttillskott, FT, och relativ 

fuktighet, RF, i småhus samt lägenheter i flerbostadshus. Grovt räknat kan småhus uppskattas ha ett 

fukttillskott på 3 g/m³ eller lägre och lägenheter 2 g/m³ eller lägre. Cirka 95 % av småhusen har en 

relativ fuktighet på 50 % eller lägre och 95 % av lägenheterna har en RF på 40 % eller lägre. Skillnaden 

i RF beror på att småhusen generellt har en lägre inomhustemperatur och lägre ventilationsintensitet. 
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3.2 Fukt i material

Ur en byggnadsteknisk synpunkt kan vatten binda till material på två sätt, kemiskt och fysikaliskt. Det 

kemiskt bundna vattnet är så hårt bundet att det inte är förångningsbart och ingår i materialets 

molekylära sammansättning, därmed beaktas det inte som fukt i vanlig bemärkelse. Kemiskt bundet 

vatten anses vara en del av ett materials torrvikt.

Fysikaliskt vatten är det vatten som normalt kallas för fukt. Fukt är förångningsbar vid 105°C, vid

atmosfärstryck, och benämns därmed ibland som förångningsbart vatten. Fysikaliskt vatten benämns 

här fortsättningsvis som fukt. 

Fukt i luft kan binda till fasta material genom adsorption och kapillärkondensation. Adsorption 

innebär att fukt binder till material genom attraktionskrafter, van der Waalska krafter. Mängden fukt 

som kan bindas till material via adsorption bestäms av den relativa fuktigheten och materialets

specifika yta [m²/kg]. Finporösa material som betong har stor specifik yta medan exempelvis 

mineralull har liten specifik yta. Fuktupptakning via adsorption är dominerande vid låg RF men har för 

de flesta material en mindre betydelse än kapillärkondensation, när material upptar fukt.

Figur 3.2.1. Sorptionskurvan visar i vilket skede av absorption som domineras av 1 Adsorption respektive           

3 Kapillärkondensation.
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Kapillärkondensation innebär att vattenmolekyler bildar konkava menisker mellan materialets porer. 

Vattenmolekylerna attraheras starkare till den konkava ytan än till en plan och resultatet blir att 

molekylerna samlas upp i vätskefas vid en RF som kan vara betydligt lägre än 100 %. Fuktupptagning 

via kapillärkondensation är dominerande vid höga RF.

Figur 3.2.2. Figuren visar attraktionskrafter mellan en vattenmolekyl och vattenyta.

Den mängd fukt ett material innehåller kan anges med fukthalten, w [kg/m³], eller fuktkvot, u [-].

w = massa vatten per volym material, [kg/m³]

u = massa förångningsbart vatten per massa torrt material [kg/kg]

Mellan fukthalt och fuktkvot råder sambandet:

w=p·u (ekvation 3.3)

p = materialets skrymdensitet [kg/m³]

Hygroskopi är vissa materials förmåga att uppta vatten, bland annat från luft. Hur mycket 

hygroskopiskt vatten ett material kan uppta avgörs till stor del av materialets porositet och porstruktur.

Material med små öppna porer, så kallade finporösa material, kan lagra mer fukt än material med stora 

porer, grovporösa material. Finporösa material är alltså mer hygroskopiska än grovporösa. Den 

hygroskopiska förmågan är betydligt högre för de flesta material jämfört med luft. För material som trä 

och betong handlar det om flera kilogram medan det för luft rör sig om enstaka gram. Skillnad i 

förmåga att lagra fukt kan, beroende på temperatur, mellan betong och luft skilja sig med en faktor på 

10 000.

(Nevander & Elmarsson, 1994)
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3.2.1 Fukttransport

Alla material och medium strävar efter att befinna sig i fuktmässig jämvikt med sin omgivning. Detta 

sker genom uppfuktning, absorption, och uttorkning, desorption. Då materialet befinner sig i jämvikt 

avger och upptar det lika mycket vatten. Då ånghalten i uteluft varierar under ett år innebär det också

att ”jämviktsnivån” varierar. Ett material befinner sig alltså alltid i ett konstant skede av uppfuktning 

eller uttorkning men när variationen endast är årstidsbunden anses ett material befinna sig i jämvikt. 

Fukttransport i ångfas kan huvudsakligen ske på två sätt, genom diffusion och genom konvektion.

Diffusion innebär att luft strävar efter att befinna sig i fuktmässig jämvikt med sin omgivning. Luft och 

andra gaser med en hög ånghalt transporteras till områden med en lägre koncentration för att då skapa 

jämvikt. Koncentrationsskillnaden skapar en potential för fukttransport. Hastigheten som 

fukttransporten sker i reduceras då diffusion sker i material, speciellt i täta material som plast. 

Konvektion innebär att fukt transporteras, i ångfas, på grund att tryckskillnader. Tryckskillnaderna kan 

till exempel uppstå på grund av temperaturskillnader och därmed skillnad i densitet för luft. 

Konvektionsproblem är anledningen till att undertryck eftersträvas inomhus vilket skapas via 

ventilation. Luftströmmen kommer då gå från högt tryck, ute, till ett lägre tryck, inne. Kall luft kommer 

då värmas upp och resultatet blir en uttorkande effekt. Ur byggnadsteknisk synpunkt ligger faran i om 

luftströmmen är motriktad. Varm luft kyls då ner och skapar en förhöjd RF och risk för kondens i de 

kallare delarna av en konstruktion. Konvektion kan uppstå i spalter, hål och porösa material och 

orsakas vanligen av vindtryck, temperaturskillnader och mekanisk ventilation.

Fukttransport i vätskefas sker till störst del genom kapillärsugning och vattenövertryck.

Vid vattenövertryck sker transporten av fukt i materialets porsystem. Porerna är då helt fyllda av vatten 

och transporten sker främst i de största porerna. Transportriktningen går från högt tryck mot områden 

med lågt tryck. 

Vid kapillärsugning sker transporten i kapillärer som kan liknas vid små rör, se Figur 3.2.2.

Kapillärsugning sker i alla material med porsystem och därmed också i sand och jord. Fukttransporten 

sker främst i de små kapillärerna där vattenmolekylerna lättare kan bilda ett sammanhängande system, 

vilket är en förutsättning för att kapillärsugning ska kunna uppstå. Gränsvärdet då fukthalten är 

tillräckligt hög för att kapillärsugning uppstår kallas den kritiska fukthalten, . Detta värde ska dock 

inte förknippas med den kritiska nivån då mögel och röta kan uppstå. Den nivån betecknas . Det 

bör också påpekas att fukttransport i vätskefas sker, som regel, betydligt snabbare än i ångfas. Har en 

konstruktion tillgång till fritt vatten sker uppfuktningen snabbare än vad uttorkningen gör.

(Nevander & Elmarsson, 1994)
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3.3 Värmetransport

I detta avsnitt beskrivs teorin bakom värme och värmetransport genom material. Värme är en viktig 

faktor att beakta i fuktdimensionering då ändrad temperatur förändrar luftens mättnadsånghalt och 

därmed RF. Värmetransport drivs av temperaturskillnader och kan delas upp i strålning, konvektion 

och värmeledning. (Burström, 2007)

3.3.1 Strålning

Alla kroppar avger och absorberar strålning, mängden beror på kroppens emittans och temperatur. 

Värmeöverföring genom strålning sker när två ytor är riktade mot varandra. Inuti porösa 

byggnadsmaterial behövs strålning beaktas i porväggarna för värmetransportsberäkningar. I Stefan-

Boltzmanns lag beskrivs strålningen från en svart kropp, som med hjälp av emittansen kan beskriva 

strålningen för en ”vanlig” kropp. (Sandin. 2010)

= (ekvation 3.4)

, Värmeflödestätheten anger hur mycket energi en kropp avger i strålning [ ]
 , kroppens emittans, ett mått på hur mycket en kropp utstrålar jämfört med en svart kropp som 

utstrålar 100 %. [ ]
, Stefan-Boltzmanns konstant 5,7 10  [ ]

, Temperatur av kroppen, ju högre temperatur desto kortvågigare blir strålningen. [ ]
3.3.2 Solstrålning

Solstrålning är en kortvågig strålning där absorptionen av strålningen till en kropp påverkas av ytans 

normal mot solstrålning och dess färg. Mängden solljus på ytterväggar är svår att förutsäga och beror 

på en mängd olika faktorer: tid på dygnet, årstid, geografiskt läge och i vilket väderstreck väggen är 

riktad emot. Öst-, väst- och sydsida får drygt dubbel medelsolstrålning som norrsida. Värmeeffekten 

från solstrålning kan beräknas enligt ekvation 3.5. (Nevander & Elmarsson, 1994)

= cos ( ) (ekvation 3.5)

, Absorptans för kortvågig strålning, där en vit färg absorberar mindre och en svart mer.

, Solarkonstanten, som anger hur stor solstrålningen är då ytans normal är direkt mot strålning, är 1090 [ ]
, Vinkeln mellan ytans normal och strålningen [°]
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3.3.3 Långvågig strålning

Långvågig strålning är värmeutstrålning av ytor med lägre temperaturer, de normala på jorden.

Emissionen och absorptionen är lägre om ytan är metallisk. Långvågig strålning bör beaktas vid 

nattutstrålning då det kan medföra risk för att temperaturen på klimatskalets utvändiga yta blir lägre 

än utomhustemperaturen. Nattutstrålning liksom solinstrålning förhindras av molnighet. (Burström 

2007)

3.3.4 Konvektion

Då värmeöverföring sker via att en vätska eller gas som strömmar förbi en yta, vilket gör att den blir 

varmare eller kallare, benämns det som värmetransport genom konvektion. Konvektion sker även inuti 

porösa material och kan utgöra en stor del av värmetransporten. Enligt Newton kan värmeöverföring 

via konvektion beräknas enligt ekvation 3.6. (Sandin 2010)

= ( ) (ekvation 3.6)

, Värmeöverföringskoefficient pga konvektion [ ]
, Yttemperaturen [K]

, Lufttemperaturen [K]

3.3.5 Värmeledning

Värmeledning är energiöverföring från en molekyl till en annan som är i kontakt med varandra. I 

byggnadsbranschen motsvarar termen värmeledning all värmetransport genom material, där 

beräkningar för värmeledning även beaktar strålning och konvektion.  I det här examensarbetet 

beräknas värmetransporten endimensionellt. Av Fouriers lag kan endimensionell värmeledning 

beskrivas genom ett material enligt ekvation 3.7. (Burström 2007)

= (ekvation 3.7)

, värmetransport och omnämns som värmeflödet [ ].
, Värmeledningsförmåga [ ] är specifik för varje byggnadsmaterial och beror på av materialets 

porositet, temperatur och fukt. I tabellvärden för byggnadsmaterialen räknas även transporten från 

konvektion och strålning in i värdet.  

, temperaturgradienten [ ] visar hur temperaturen förändras i skikten i en konstruktionsdel, 

vilket kan beskrivas med figur 3.3.1.
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Figur 3.3.1. Figuren visar temperaturgradienten genom ett 

homogent lager, beteckningar h är övergångsmotstånd. (TLV 

2015)

En konstruktionsdels värmemotstånd, R, kan beräknas via de olika skiktens tjocklek d genom deras -

värde. I konstruktionsdelar isolerar även ytterväggens utsida och insida, därför att ett luftlager står 

still, som kallas värmeövergångsmotstånd med det förutbestämda värdet 0,13 för insidan och 

0,04 för utsidan. Värmeövergångsmotståndet är lägre på utsidan då det är högre 

lufthastigheter och det stillastående luftlagret blir mindre.

Av värmemotstånd kan U-värdet, värmegenomgångskoefficient, tas fram enligt ekvation 3.8. Om 

värme- och kyleffekten ska beräknas för en yttervägg vid en viss temperatur multipliceras U-värdet 

med väggarean och utomhustemperaturen.

U = (ekvation 3.8)

U, värmegenomgångskoefficient [ ]

R, Summan av värmemotstånd [ ]

3.3.6 Värmekapacitet

Värmekapacitet är hur mycket termisk energi ett material lagrar vid en viss temperatur, som även 

anger hur mycket energi det krävs för att värma upp ett material. Varje material har en specifik 

värmekapacitet som betecknas med . Material med hög värmekapacitet per volymenhet har hög 

densitet eller innehåller mycket vatten, t.ex. betong, stål, m.m. Ju högre värmekapacitet en byggnad 

har ju trögare blir den att värma upp eller kyla ned.

När värmekapacitet beaktas i ett icke stationärt värmeflöde, som sker då ute- och/eller 

innetemperaturen förändras, behövs värmediffusivitet . Det är ett mått på hur snabbt ett material 

anpassar sig till omgivningens temperatur och beror på värmekonduktivitet, densitet och 

värmekapacitet. (Burström 2007)
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= (ekvation 3.9)

, ett materials värmediffusivitet [ ]

, materialets densitet [ ]

, Specifika värmekapaciteten [ kg K]

3.4 Fukt- och temperaturpåverkan på värmeledning

Storleken på värmeflödet genom ytterväggar beror i huvudsak på isoleringslagrets tjocklek och hur stor 

värmeledningen är i detta lager. Via fukt och temperatur förändras värmeledningen. Då de vanligaste 

isoleringsmaterialen i normalfallen inte uppnår särskilt hög fuktkvot och temperaturfaktorn är låg blir 

betydelsen av fukt och temperatur marginell (Svensk Standard 2008). I examensarbetet ”Byggfukt och 

energi” av Johansson H. 2012 visar hon fuktens inverkan på värmeledning med att cellplast med 

normala fuktnivå (1,4 ) får 0,4 % högre värmeledning än vid torrt tillstånd.

3.5 Betong

Betong består utav cement, vatten, ballast och tillsatser. Förhållandet mellan andelen vatten och 

cement kallas vattencementtalet, vct-talet. 

= (ekvation 3.10)

w = andel vatten [kg]

c = andel cement [kg] 

Det som avgör fukthalten i nygjuten betong är betongkvalitén, hydratationsgraden och mängden, 

eventuell, tillförd fukt under härdning. Betongkvalitén beror på vilket vct-tal betongen har, ett lägre 

vct-tal ger högre hållfasthet. Hydratationsgraden är hur stor mängd av cementet som är bundet till

vatten. Hydratationen är som snabbast i starten, när betongen blandas, och avtar kraftigt efter 

betongens hållfasthetstillväxt. Hydratationen kan pågå under flera år.   

Fukten i betong kan delas in i tre olika delar: kemiskt bunden fukt, fukt som binds på grund av 

omgivningens förhållanden det vill säga ”jämviktsfukt” och byggfukt. Andelen kemiskt bunden fukt 

beror på betongkvalitén och hydratationsgrad men kan även påverkas av olika tillsatser i betongen. 

Jämviktsfukthalten styrs av förhållandena i betongens omgivning och varierar under året. Resterande 

mängd fukt utgör byggfukten. Denna mängd måste torkas ut men då det är mycket tidskrävande kan 

nygjutna betongkonstruktioner befinna sig i en uttorkningsfas långt efter slutförd produktion. 
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Det är viktigt att beakta de omkringliggande materialen vid betongens uttorkning. Har de, likt trä, en 

god fuktupptagande förmåga kan risk för mögel och röta uppstå. Används i stället en mycket hög 

betongkvalité, så kallad högpresterande betong, blir betongen självtorkande och byggfukten som 

behöver torkas ut blir obetydlig. (Nevander & Elmarsson, 1994)

3.6 Ventilerad luftspalt

En ventilerad luftspalt dimensioneras för att via konvektion transportera bort fukt, genom luftutbyte. 

Fukttransport ifrån ytterväggen uppnås då materialet kring luftspalten har högre RF än luften i spalten, 

i motsatt fall upptas fukt av spalten. Den huvudsakliga risken för att 

ånghalten i luftspalten är högre än omgivande material är då den 

inströmmande luften är varm jämfört med luftspalten. 

Fukttransportsmängden kan beskrivas enligt ekvation 3.11. Drivkrafterna 

för luftflödet i luftspalter för ytterväggar är termik och vind. 

= ( ) (ekvation 3.11)

, fukttransport [ ]

, luftflöde [ ]

, ånghalt ut ur luftspalten [ ]

, ånghalt in i luftspalten, är vanligtvis desamma som i utomhusluften [ ]

I hygrotermiska beräkningar brukar omsättningar per timme anges i spalten istället för luftflöde. 

Andelen omsättningar varierar kraftigt beroende på tid på dygnet och årstid. I rapporten ”Ventilerad 

luftspalt i yttervägg” fick Falk provresultat på 230-310 oms/h för spalt med vertikal läkt och 75-130 

oms/h med horisontell läkt i söderorientering. För nordlig yttervägg uppskattades omsättningar 

reduceras med 20-30 %. Fasaden i rapporten bestod av puts på perforerad stålläkt monterade på en 

cementbaserad skiva.

I en yttervägg med väl ventilerad luftspalt räknas värmemotstånd bort för alla skikt utanför luftspalten 

(som även den sätts till noll). Värmeövergångsmotståndet utsida blir desamma som insida. (Sandin 

2010)

3.7 Uttorkning under produktion

Uttorkning under produktion kan delas in i ett antal skeden: materialleverans, mellanlagring, montage, 

tätt hus, torkning och slutleverans, enligt Brander (2009) i rapporten ”Verktyg för optimering av 

byggtorkning”. 

Figur 3.6.1.
Figuren visar en 
ytterväggskonstruktion 
med luftspalt. (SPU 
Isolering 2015)
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Vid materialleveransen beror fukthalten på hur uttorkningen var innan leverans samt hur väl 

materialen skyddas under transporten. 

I många fall mellanlagras materialen för att snabbt kunna transporteras till byggplatsen då materialet i 

fråga behövs. I detta skede finns det risk för att ytterligare fukt upptas beroende på fuktskyddet, årstid 

och nederbördsmängd.

Tidsperioden mellan montage och tätt hus är kritiskt för hur mycket byggfukt byggnadsmaterialen 

kommer att innehålla. För att skydda mot nederbörd behövs WPS (Weather Protection System,

väderskyddssystem), som kan ses som ett stort paraply. Detta kan kosta runt 10 % av 

byggnadskostnaden och kan vara väl investerade pengar om nederbörd sker. Om inte väderskydd 

används kan det mycket väl bli så att byggnadsmaterialen blir vattenmättade med konsekvens av att 

uttorkning blir försenad.

Figur 3.7.1. Figuren visar WPS under produktion. (Midroc 2015)

För att påbörja en påskyndad uttorkning krävs ett tätt hus, som avser en byggnad som är tätt mot 

nederbörd samt har tillräckligt lågt luftläckage för att uttorkning ska kunna ske. Av ekominska skäl

monteras fönster och dörrar i slutet av produktionen, för att minska skaderisken, istället används 

provisoriska tätningar för att upprätta en acceptabel torkmiljö, vilket i sin tur minskar tätheten i 

byggnaden.
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Uttorkning sker vanligen via ventilation och uppvärmning. Metoden går till så att inomhusluften, där 

uttorkning sker, ersätts med utomhusluften som har värmts upp. För att få bra resultat behöver 

luftomsättningen vara reglerad så att tillräckligt mycket fukt kan transporteras ut utan att 

energiförlusterna blir för stora. Enligt Hedenblad (1993) kan en temperaturhöjning från 20 till 30

minska torktiden, av betong, med cirka 35 %. Hänsyn för byggnadsarbetarnas arbetsmiljö gör att 

temperaturen inte varaktigen bör överstiga 26 (AFS 2013:03).

Uppvärmningen utgörs vanligen av energi från el eller eldningsolja. Vid elektrisk uppvärmning 

används värmefläktar med kapacitet på 5-50 värmeeffekt och medger ett luftflöde på 1000-6000 

. Priset för el är cirka 1,2 . Värmefläktar drivna på eldningsolja har en kapacitet på 15-120 

och medger ett luftflöde på 500-7000 . (Almqvist. S, Lindvall A, 1997)

Vid slutleverans finns det krav på att ett byggnadsmaterials yta alternativt vid ett visst djup ska torka ut

under den kritiska fukthalten, vilket vanligtvis är målet för uttorkning. Denna nivå varierar med vilket 

material som avses samt vilket material som gränsar till materialet i fråga och beskriver när risken för 

mikrobiell tillväxt anses vara låg. Det är ovanligt att byggnader torkas ut till jämvikt under 

produktionsskedet utan i regel torkas det sista ut via ventilation och uppvärmning i brukarskedet, en 

uppvärmningskostnad framtida ägare betalar.

3.7.1 Teori bakom uttorkning 

Uttorkningen kan delas in i två faser. Under första fasen är uttorkning som snabbast, då är ytan fuktig 

och avdunstning sker i fri vätskeyta via konvektion. Fuktavgivningen är, i stort sett, konstant så länge 

byggnadsmaterialets yta hålls fuktigt, vilket beror på materialets kapillära transportförmåga och 

fukthalt. (Almqvist & Lindvall, 1997)

Under andra fasen är materialets yta ”torr” och uttorkning sker då via diffusion. 

Uttorkningshastigheten sjunker allteftersom materialet torkar ut inåt. Ångmotstånd blir större då 

fukten ska transporteras igenom succesivt mer material och uttorkningshastigheten sjunker därför 

gradvis.

Material i ytterväggar torkar vanligtvis ut enkel- eller dubbelsidigt beroende på om materialet gränsar 

till ett material med högt eller lågt ånggenomgångsmotstånd. Dubbelsidig uttorkning medför drygt en 

fjärdedel så kort uttorkningstid jämfört med enkelsidig uttorkning. Materialets tjocklek har även stor 

betydelse då dubbel tjocklek ger cirka tre till fyra gånger så lång uttorkningstid, då distansen för 

diffusion ökar.

3.7.2 Energiförbrukning från byggfukt

För att byggmaterial ska torka ut till jämvikt krävs en förångning av byggfukten. Omvandlingen is-

vatten-ånga kräver en tillförsel av energi där steget vatten-ånga är särskilt energikrävande. För att 
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upprätthålla samma inomhustemperatur i en byggnad med byggfukt måste uppvärmningen höjas 

jämfört med en byggnad i jämvikt. En del av denna energimängd tillförs gratis via solen men 

resterande energi måste köpas. Mängden energi som krävs vid uttorkning beror till stor del på hur 

mycket vatten materialet innehåller, vilket gör att material som betong blir särskilt energikrävande att 

torka ut. Via ekvation 3.12 beräknas energiåtgång till 2445 , vid 22 , vilket motsvarar 

0,68 . Mängden byggfukt kan beräknas enligt ekvation 3.13. (Nevander & Elmarsson, 1994)

= 2500(1 0,001 ) (ekvation 3.12)

, Ångbildningsenergi vid förångning eller kondensation [ ]
, Temperatur i vattnet [ ]

= ö (ekvation 3.13)

, Hur mycket byggfukt materialet har kvar att torka ut [ ]

, Aktuell fukthalt [ ]

ö , Fukthalt vid jämvikt [ ]
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Energiförbrukningen från byggfuktens förångning visar sig i praktiken genom en temperatursänkning i 

materialet. 

Figur 3.7.2. Figuren visar en temperaturförändring i insida betong mellan 1 april och 12 april-2015.

Figur 3.7.2 visar hur temperaturen i insida betong sjunker då byggfukt avdunstar från väggen. 

Storleken av temperatursänkningen beror på hur mycket vatten som torkar ut per tidsenhet. Effekten 

avtar därför snabbt men pågår så länge som byggfukt torkar ut ur konstruktionen. 
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Figur 3.7.3. Figuren visar skillnaden i fukthalt för en yttervägg mellan 1 april och 12 april-2015.

Under samma tidsperiod och för samma vägg sker en kraftig uttorkning av byggfukt. Under den 

inledande veckan torkar byggfukten ut i en något snabbare hastighet vilket resulterar i en större 

temperatursänkning i betongen.

Graferna visar att förångning av byggfukt medför en sänkt temperatur i materialet. 

Temperatursänkningen är särskilt stor i betongskiktet där också den största förändringen i fukthalt 

sker. Den sänkta temperaturen i betong innebär en lägre ånghalt i betongen och därmed en lägre 

potential för uttorkning. Då stora mängder vatten inledningsvis kan förångas vid uttorkning av betong 

krävs en hög värmeeffekt för att betongen inte ska kylas för mycket och därmed minska i 

uttorkningshastighet. Effekten belyser varför uttorkning av byggfukt kräver en tillförsel av energi.
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4 Genomförandet

4.1 Beräkning av uttorkning 

4.1.1 KFX 
För utföra uttorkningsberäkningar användes KFX initialt, därför att beräkningsprogrammet använts i 

en tidigare kurs. KFX03 är ett Excel-baserat beräkningsprogram som beräknar en-dimensionella 

fuktfördelningar i konstruktioner och utvecklades 2003 på Chalmers tekniska högskola. (Johansson P 

& Nilsson L, 2006)

Programmet användes för att utvärdera olika typer av betongytterväggskonstruktioner för att slutligen 

välja en av dem. Valet föll en av Skanskas standardytterväggskonstruktioner, då den använts i stor 

utsträckning.

4.1.2 WUFI
Genom Dry-IT AB gavs möjligheten av att använda WUFI Pro 5.3 för att göra mer avancerade 

beräkningarna med fler inställningar och utdata än i KFX03.

WUFI Pro 5.3 är ett mjukvaruprogram som gör hygrotermiska analyser av byggnadsdelar som befinner 

sig utomhus, inomhus eller i klimatskalet. Beräkningar är endimensionella. Programmet är 

användarvänligt där användaren enkelt kan ställa in många parametrar såsom: slagregn, 

byggnadsmaterial, strålning, fukttillskott, luftomsättningar m.m. WUFI är utvecklat i den tyska 

forskningsorganisationen Fraunhofer på byggnadsfysiska institutet IBP. (IBP Fraunhofer, 2015)

I programmet finns flera materialdatabaser, bland annat från Lund, med drygt 600 byggnadsmaterial 

där materialegenskaper framtagits via laboratorietester. Till vissa byggnadsmaterial fanns information 

skrivet om hur de fick användas. Denna information var särskilt viktigt att läsa då betongkvalitén skulle 

bestämmas, då de flesta betongsorterna inte var programmerade för uttorkning av byggfukt och 

därmed inte kunde användas. Det går även att skapa egna material eller justera befintliga material 

utefter önskade egenskaper. 

Utomhusklimatet, i Sverige, kan även det ställas in via Lunds Tekniska Högskolas data genom att ange 

staden där simulation avses att efterlikna. Informationen består bland annat av temperatur, RF, 

slagregn och solinstrålning och är för ett år. Då simulation är längre än ett år upprepas klimatet i 

cykler. En brist i LTHs data är att långvågig strålning inte beaktas. 

WUFI användes först för att göra en parameterstudie, se kapitel 5 analys, för att sedan tillverka ett 

normalfall och ett gynnsamt fall utifrån parameterstudien. Resultaten som beräknades i WUFI erhölls

via ASCII-filer för att sedan behandlas i Excel för att enklare kunna avläsa och presentera 

informationen.
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4.2 Byggnadsfall

Alla Byggnadsfall antas ha en livslängd på 50 år och uppnå guldklass i miljöbyggnad (i kategorin ej-

eluppvärmt), som ger ett värmeeffektbehov på 25 per uppvärmd bjälklagsarea (Miljöbyggnad 

2014). Fallen som undersöks är flerbostadshus, nyproducerade och har som ambition att uppnå låg 

energiförbrukning.

Samtliga ytterväggarna i byggnaderna består utav 200mm betong och antas vara desamma som i 

normal fallet. Invändigt finns två olika innerväggar varav en tjockare på 200mm betong, vanligtvis 

lägenhetsskiljande, och en smalare på 120mm. Den fria våningshöjden är 2,65m hög med 

betongbjälklag på 0,25m.

4.2.1 Fall 1

Byggnaden är den minsta och består av sex lägenheter som är horisontellt belägna längst varandra. 

Samtliga lägenheter har på den översta våningen en takterrass och på den understa ett gemensamt 

garage. Garageplanet har 50 uppvärmd bjälklagsarea, mellanplanen 75 och takterasplanen 40 

. Glasarean i fasaden motsvara 22 % av den uppvärmda bjälklagsarean. 

4.2.2 Fall 2

Den uppvärmda delen av byggnaden består av tjugotvå lägenheter på fyra plan. Varje plan är 535 .

Det understa planet består utav fyra lägenheter och lägenhetsförråd medan resterande tre har sex 

lägenheter per plan. Glasarean i fasaden motsvara 16 % av den uppvärmda bjälklagsarean. 

4.2.3 Fall 3
Byggnaden är den största och består av 31 lägenheter på tio plan. Den understa planen på 250 

består utav förråd, de sju planen över är större på 360 och fyra lägenheter vardera. De två översta 

planen är 250 med det översta med en lägenhet och den under med två. Glasarean i fasaden 

motsvara 21 % av den uppvärmda bjälklagsarean.

4.3 Energiberäkning Excel

För energiberäkningar programmerades en lathund i Excel för att snabbt och enkelt få fram 

energibehovet för uttorkning av en hel byggnad. Filen består av två blad, ett för indata, där parametrar 

ifylls, och det andra för resultat. Parametrar som erfordras, se figur 4.1.1, för en adekvat beräkning är 

bland annat bjälklagsarea, uttorkningsmängd per konstruktionstyp, inomhustemperatur, energi för 

uppvärmning och byggnadens livslängd. 
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Figur 4.3.1. Från lathund Excel i fliken indata, alla individuella parametrar som erfordras ifylls här.

Utdata, se figur 4.3.2, som erhålls från lathunden är bl.a. vilken mängd och andel av uttorkningen som 

sker under produktion respektive brukarskedet relativt till mängden under byggnadens livstid. 

Figur 4.3.2. Från lathund Excel i fliken beräkningar, här visas all utdata.
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5 Analys

I följande avsnitt kommer påverkan, i uttorkning, av följande parametrar att undersökas: 

inomhustemperatur, fukttillskott, omsättning i luftspalt, betongtjocklek, väderstreckriktning, vilken 

årstid produktionen startar. Denna studie genomförs för att bedöma vilka och hur parametrar påverkar 

uttorkningen samt hur uttorkning sker i WUFI jämfört med teorin. Parameterstudien ska leda till att 

parametervärdena anpassas för att kunna skapa fall med normal uttorkning och gynnsam uttorkning 

med realistiska grunder. 

5.1 Ytterväggstyp
Ytterväggen som undersöks i examensarbetet är en av Skanskas standardytterväggar och är tagen ifrån 

F, Perssons examensarbete ”Ytterväggar en jämförelse och livscykelskostnadsanalys”. Den är bärande 

och tvåstegstätad som består utav följande material: frostbeständig tegelmur 120, luftspalt 30-50, 

mineralull 150-200 samt betong 100-200. Mineralullen har värmeledning på 0,034 och 

betongen har kvalitén C35/45.

5.2 Temperaturstudie
Hur snabbt en betongkonstruktion torkar bestäms bland annat av inomhusluftens temperatur och 

relativa fuktighet. Då en temperaturhöjning sker inomhus höjs ånghalten i betongkonstruktionen och 

därmed höjs potentialen för uttorkning. Grafen visar förändringen i fukthalt i betong för två olika 

inomhustemperaturer, 16°C och 26°C. 

Figur 5.1.1. Figuren visar att uttorkningshastigheten ökar då temperaturen höjs. Beräkningarna är gjorda från 

april och tre månader framåt. Endast inomhustemperaturen skiljer de två beräkningarna åt. 
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Figur 5.1.2. Fukthalt i 200 mm betong vid två olika inomhustemperaturer. Grafen visar hur 

inomhustemperaturen påverkar vid vilken nivå betongkonstruktionen når jämvikt.

I en beräkning med tidsintervallet 20 år är inomhustemperaturen satt till 18°C respektive 22°C i för 

övrigt identiska förhållande. Grafen visar hur inomhustemperaturen påverkar vid vilken nivå 

betongkonstruktionen når en fuktmässig jämvikt. Högre inomhustemperatur gör att betongen kan 

torka ut till en lägre fukthalt. Skillnaden på fyra grader ger en differens på cirka 10 kg/m³.

Sammanfattningsvis medför en förhöjd inomhustemperatur en högre ånghalt i betongen vilket medför

en större potential för uttorkning och därmed en snabbare uttorkningshastighet. Materialet torkar 

också ut mer och når fuktmässig jämvikt vid en lägre fukthalt.

5.3 Jämförelse av produktionsstart
I figur 5.3.1 har ytterväggen simulerats, i WUFI, med torkstart på vinter, vår, sommar och höst. Vinter 

hade startdatum 1/12, vår 1/3, sommar 1/6 och höst 1/9. Simuleringen pågår i fyra månader och 

undersöker vid vilken årstid det är mest tidseffektivt att påbörja uttorkningen. Övriga, nämnvärda 

parametrar är: inomhustemperatur 20 , nordriktad fasad, fukttillskott 3,6 . Fukttillskottet är 

något högre än i det normala produktionsfallet och inomhustemperaturen är konstant på 20 , något 

som i verkligheten kan höjas på sommaren. 
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Figur 5.3.1. Figuren visar uttorkningshastighet beroende på årstid.

Diagrammet visar att sommaren är den långsammaste uttorkningsperioden följt av början av hösten. 
Höstens uttorkning blir jämfört med de andra årstiderna högst, efter en månad, i oktober då 
utomhustemperaturen sjunker. Våren har den högsta uttorkningen de två första månaderna. Perioden 
med högst uttorkning, utifrån diagrammet, är från oktober fram till slutet av april.

I WUFI kan användaren se vilken nivå RF har inomhus under året beroende på vilka inställningar som 
valts. RF inomhus syns i diagrammet längst ner till höger i figur 5.3.2. Resultatet från figur 5.3.1 visar 
att uttorkningen blir som störst då det är som torrast inomhus, d.v.s. då ånghalten är som lägst.

Figur 5.3.2. Bild från programmet 
WUFI Pro 5.3 och visar inställningar 
som användes i Figur 5.3.1.
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5.4  Fukttillskott indata
Fukttillskottet är en viktig parameter i uttorkningstiden för en betongvägg. Ett högt fukttillskott höjer 

ånghalten inomhus och försämrar därmed potentialen för uttorkning. Två beräkningar gjordes för att 

kunna se skillnaden i uttorkningstid och till vilken fuktnivå betongväggen torkade. För att lättare 

kunna se hur parametern påverkar valdes fukttillskottet 6 g/m³ och 0 g/m³.

Figur 5.4.1. Skillnad i vatteninnehåll med FT 0 g/m³ respektive 6 g/m³ efter 20 år.

Beräkningen visar att med ett lågt fukttillskott är uttorkningshastigheten högre, betongväggen torkar ut

till en lägre fuktnivå vid jämvikt men tiden det tar att torka ut till jämvikt är något längre jämfört med 

ett högt fukttillskott. Fukttillskotten i beräkningen är konstanta och varierar således inte med 

utomhustemperaturen.

Ett högt fukttillskott (>3 g/m³) tyder ofta på dålig ventilation. I WUFI antas fukttillskottet vara 0 g/m³ 

när utomhustemperaturen är 20 °C eller högre. Detta ska simulera ett normalt inomhusklimat 

sommartid till följd av att människor då vanligtvis har fönster och dörrar öppna som medför en mycket 

hög ventilationsintensitet. Moderna byggnader är betydligt bättre isolerade vilket medför att 

inomhustemperaturen sommartid inte stiger lika mycket. En hypotes är att fönsters bullerdämpande 

egenskaper överväger nyttan med något svalare inomhustemperatur. Behovet av öppna fönster 

försvinner då och antagandet om FT=0 g/m³ bör ifrågasättas. 

I studien Mean and diurnal indoor air humidity loads in residential buildings (Geving & Holme, 2011) 

påvisas ett annat mönster mellan fukttillskott och utomhustemperatur. Studien är gjord på 117 

slumpmässigt utvalda bostäder i Trondheim, Norge och styrker antagandet att fukttillskottet är högre 
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än 0 g/m³ vid utomhustemperaturer >20°C. Studien visar också att fukttillskottet varierar under 

dygnet samt beror på i vilket rum mätningen görs.

Figur 5.4.2 visar hur fukttillskottet i olika rum varierar med varierande utomhustemperatur. Hög 

(high) nivå motsvarar badrum och tvättstugor, mellan (medium) motsvarar sovrum samt vardagsrum i 

bostäder med >1 person/50m2 och låg (low) motsvarar vardagsrum i bostäder med <1 person/50m2.

Figur 5.4.2. Figuren visar hur fukttillskottet 
varierar med varierande utomhustemperatur.
(Gevling & Holme, 2011)

I bostäder med öppen planlösning kommer rimligen dessa nivåer ligga närmre varandra. I beräkningar 

av hela byggnader rekommenderar Gevlinge och Holme att nivåerna ”mellan” eller ”låg” används som 

riktvärden för fukttillskott. I beräkningarna i WUFI kommer därför fukttillskottet antas ligga på 3 g/m3

vid temperaturer <5°C, linjärt avtagande till temperaturen +15°C för att sedan vara konstant 1,5 g/m3

för temperaturer >15°C. FT under produktionsskedet antas vara reglerat för att påskynda uttorkning. 

Ett riktvärde som användes var att inte överskrida 60% RF inomhus.

5.5 Luftspalt
Luftflödet i en luftspalt drivs bland annat av termik och vind. I detta arbete har spaltens luftflöde valts 

som konstant och påverkas således inte av yttre förhållanden. Fukttransporten regleras i stället av en 

manuellt inställd luftomsättning per timme, oms/h. Luftomsättningen måste uppskattas utifrån 

rådande förhållanden för konstruktionen i fråga. Faktorer som påverkar omsättningen är förutom 

väder och årstid bland annat kulör på ytskikt, spaltens bredd och höjd, fasadorientering samt 

detaljutformning vid spaltöppning (Falk, 2010).

Beräkningar gjordes initialt med tre skilda omsättningar för att kunna avgöra hur stor påverkan 

spaltens luftomsättning har på konstruktionens uttorkningshastighet. Spaltbredden i beräkningarna 

var 30mm. 
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Figur 5.5.1. Fukthalt i betong med luftomsättningen 20 oms/h respektive 200 oms/h. 

Beräkningen är gjord under 20 år.

Beräkningen visar att en högre luftomsättning medför en snabbare uttorkningshastighet samt att 

fukthalten vid jämvikt är lägre. Skillnaderna är dock små vilket tyder på att luftomsättningen i spalten 

har liten påverkan i betongens uttorkningsskede. 

Noterbart är att skillnaden mellan 0-20 oms/h är betydligt större än skillnaden mellan 20-200 oms/h. 

Detta beror på att luftspalten med 0 oms/h beter sig som en sluten luftspalt. Ingen fukt kan då 

transporteras, via konvektion, till uteluften utan transporten sker via diffusion. Då diffusion genom 

material sker förhållandevis långsamt uppmäts därför betydligt högre fukthalter, framförallt 

sommartid, i den ”slutna” luftspalten.
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Beräkningar gjordes också för att utvärdera spaltbreddens påverkan. Då den valda betongytterväggen 

har en luftspalt som varierar mellan 30-50 mm jämfördes därför dessa värden. Luftomsättningen var 

nu konstant, 20 oms/h.

Figur 5.5.2. Figuren visar skillnaden i fukthalt för betong då spaltbredden i en luftspalt varierar 

mellan 30mm och 50mm. Beräkningen är gjord på 20 år.

Beräkningen visar att en bredare spaltbredd i luftspalten medför en högre uttorkningshastighet samt 

lägre fukthalt vid betongens jämviktsnivå. Skillnaden är dock mycket liten vilket tyder på att 

spaltbredden inte nämnvärt påverkar fukthalten i betongen vid beräkningar i WUFI.
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5.6 Betongtjocklek 
Grafen visar hur mycket tre olika betongskikt, i en yttervägg, torkar ut under tre år. De 6 första 

månaderna utgörs av tänkta inomhusförhållanden under produktion och därefter används ett 

inomhusklimat som motsvarar förhållanden i svenska lägenheter. 

Figur 5.6.1. Figuren visar uttorkningsförloppet för tre betongskikt under de tre första åren efter 

gjutning.

De tre skikten har samma betongkvalité, C35/45. Grafen visar hur betongens tjocklek påverkar 

uttorkningshastigheten. Skiktet med 100mm betong tar ca 2 år till uttorkning, ca 5 år med 150mm 

betong och ca 7 år med 200mm betong. 
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Figur 5.6.2. Figuren visar uttorkningsförloppet för tre betongskikt. Förhållandena är desamma som ovan men 

sträcker sig nu över 20 år.

Figur 5.6.2 visar att betongskikten når samma fuktnivå vid jämvikt. Skillnaden i tjocklek medför olika 

uttorkningstider men fuktinnehållet per kubikmeter är i princip det samma. Tjockare betongskikt 

medför dock en större tröghet i skiktet. Skillnaden i fuktinnehåll mellan sommar och vinter är därför 

inte lika stor för tjocka betongskikt jämfört med tunna och de får därmed en något flackare 

jämviktskurva. Det ska påpekas att även om fukthalten vid jämvikt ligger på samma nivå för de olika 

betongskikten så påverkar tjockleken hur stor andel av byggfukten som kan torka ut under 

produktionen respektive brukarskedet. 

5.7 Summering Indata
Baserat på de resultat som redovisats i parameterstudien har följande värden använts i beräkningarna i 

WUFI:

5.7.1 Normalfall
Ytterväggens uppbyggnad består av 120 Tegel, 30 Luftspalt, 200 Mineralull och 200 betong, [mm]. Då 

luftspalten inte nämnvärt påverkar uttorkningsförloppet i betongen kommer spaltbredden 30 mm 

användas i beräkningarna. Luftomsättningen i spalten antas vara 75 oms/h då beräkningarna är gjorda 

på en nordligt orienterad yttervägg. Temperaturen inomhus antas vara 18°C under produktionen och 

22°C i brukarskedet. Fukttillskottet i brukarskedet är 3 g/m3 för temperaturer <5°C, linjärt avagande 

till temperaturen 15°C för att därefter vara konstant 1,5 g/m³ för temperaturer >15°C. Fukttillskottet i 

produktionsskedet är 2 g/m3 för temperaturer <5°C, linjärt avtagande till temperaturen 15°C för att 
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därefter vara konstant 0 g/m³ för temperaturer >15°C. Gjutning av betong sker den 1 april och 

produktionsskedet antas pågå i 6 månader. 

5.7.2 Gynnsamt fall
De parametrar som här skiljer från normalfallet är:

Inomhustemperatur 23°C i brukarskedet

Luftomsättning, luftspalt 120 oms/h

Spaltbredd, luftspalt 50 mm

FT, brukarskedet 1 g/m³ för T,ute <5°C, linjärt avtagande till T,ute=15°C och därefter 0 g/m³
för T,ute >15°C

FT, produktionsskedet är detsamma som i det nya brukarskedet

5.8 Yttervägg

För att kunna utvärdera hur mycket fukthalten kan variera med olika inomhusklimat jämfördes de två 

olika fallen, ”normalfallet” och det ”gynnsamma fall”. I normalfallet, enligt 5.7.1, sker uttorkningen i 

ytterväggen under vanliga förhållanden och fukthalten i betongen vid jämvikt bör därför spegla det 

mest troliga slutresultatet. Det gynnsamma fallet har indata enligt 5.7.2 och uttorkning kan därmed ske 

under betydligt ”torrare” klimat. 

Figur 5.7.1. Figuren visar skillnaden i fukthalt per kvadratmeter yttervägg under normala 

förhållanden och gynnsamma förhållanden. Beräkningen är gjord för en period på 20 år.
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Figur 5.7.1 visar skillnaden i betongskiktens specifika fukthalt för respektive fall. Betongskiktet i det 

gynnsamma fallet har en högre potential för uttorkning vilket medför snabbare uttorkningshastighet 

och en lägre fukthalt vid jämvikt.

Tabell 5.7.1 visar skillnaden i jämviktsfukthalt och andelen byggfukt i 200 mm betong för det normala 

och det gynnsamma fallet.

Fall w, start w, byggfukt w, jämvikt
Normal 35,64 27,77 7,87

Gynnsam 35,64 28,75 6,89

Tabell 5.7.1. Tabellen visar skillnaden i byggfukt samt jämviktsfukthalt för det normala och gynnsamma 

fallet, [kg/m2].

Skillnaden i fukthalt vid jämvikt är cirka 1 kg/m² vägg. Skillnaden är förhållandevis låg om man 

beaktar det mycket fördelaktiga torkklimatet i det gynnsamma fallet. Detta tyder på att fukthalten vid 

jämvikt i normalfallet kan användas som en representativ nivå för att beräkna hur mycket fukt som 

måste torka ut ur betongen för att uppnå jämvikt. 

5.9 Övriga betongkonstruktioner

I energiberäkningarna tillkommer även bjälklag och innerväggar vid uttorkning. Bjälklagen har 

betongtjockleken 250mm och innerväggarna 200mm samt 120mm. Parametrarna i WUFI-

simuleringen för innerväggar och bjälklag är desamma som i ytterväggens normalfall. Skillnaden

jämfört med ytterväggens simulering är att inomhusklimat råder på båda sidor av byggnadsdelen.

5.8.1 Bjälklag

Bjälklaget som beräknas i examensarbetet består av 250 mm betong och 7 mm linoleummatta. 

Golvbeläggning läggs på i slutet av produktionstiden för att appliceras då fuktnivån är under den 

kritiska nivån samt för att undvika skador under produktionsskedet. Därför består bjälklaget under 

produktionsfasen av enbart betong och linoleumgolvet läggs till först i brukarskedet i WUFI-

simuleringen.

Simulering pågår i 50 år som visas i bilaga 1, figur 10.1.1. Efter drygt 25 år uppnår bjälklaget fuktjämvikt. 

Totalt torkar 205,4 fukt ut. Under produktionstiden, simulering visas i bilaga 1, figur 10.1.2,

torkar 157 ut och i brukarskedet 49 . Uttorkningen för bjälklagen i brukarskedet är

förhållandevis större jämfört med de andra betongkonstruktionerna, vilket beror på tjockleken och 

linoleummattan. Noterbart är att fuktvariationen under årsbasis efter uppnådd fuktjämvikt är låg 

jämfört med de andra konstruktionerna. 
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5.8.2 Innerväggar

Uttorkningstiden för innerväggen på 120 mm är 2,5 år och 5 år för innerväggen på 200 mm, se bilaga 1, 

figur 10.1.3, vilket stämmer bra med teorin som anger att dubbel betongtjocklek ger 3-4 gånger så lång 

uttorkningstid. Efter produktionen, se bilaga 1, figur 10.1.4, har 175 torkat ut i innerväggen på 

120 mm och 161 i innerväggen på 200 mm.

34



6 Resultat

6.1 Byggfukt
Enligt beräkningar i avsnitt 5.6 varierar mängden byggfukt, i princip, linjärt med betongskiktets 

tjocklek då det befinner sig i jämvikt, fördubblad tjocklek medför en dubblering av byggfukten. 

d, betong w, byggfukt [kg/m²] Q, förångning [kWh/m²]
100 mm 21,02 14,3
150 mm 31,58 21,4
200 mm 42,13 28,6

Tabell 6.1 Tabellen visar total energimängd som krävs för uttorkning av byggfukt ur tre olika betongskikt.

Tabellen baseras på tre olika tjocka betongskikt i en för övrigt identisk yttervägg. Samtliga betongskikt 

har en begynnelsefukthalt på 250 kg/m³. w, byggfukt är differensen mellan begynnelsefukthalten och 

fukthalten vid jämvikt och utgör mängden byggfukt per kvadratmeter vägg. Q, förångning är den 

mängd energi som krävs vid förångning av byggfukt, uttryckt per kvadratmeter vägg. Denna energi 

kallas ångbildningsvärme, alternativt ångbildningsentalpi, och är temperaturberoende. Lägre 

temperatur i det avdunstande vattnet medför att en större mängd energi måste tillföras. 

Ångbildningsvärmen uttrycks i J/kg men här utnyttjas sambandet: 

3,6 MJ=1 kWh

Beräkningarna i tabell 6.1 utfördes med hjälp av ekvation 3.12 och 3.13 och redovisas i bilaga 5. Då 

betong har en hög värmeledningsförmåga antas hela betongskiktet, oavsett tjocklek, ha samma 

temperatur som inomhusluften, 22°C. Betongens fukthalt vid jämvikt baseras på medelfukthalten 

under 10 år då betongen befinner sig i jämvikt.

Då jämviktsnivån i princip varierar mellan olika rum i ett och samma hus/lägenhet skall inte andelen 

förångningsenergi läsas som något exakt värde. Det ger dock en fingervisning om hur mycket energi 

som krävs för förångning av byggfukt i betong.

6. 2 Byggnadsfallen

6.2.1 Fall 1
Byggnaden har motsvarande betongvolym på 721 som uttorkas via köpt energi, varav 47 % av 

betongen är från bjälklagen och 53 % från väggarna. Om betongen skulle fördelas på den uppvärmda 

bjälklagsarean skulle tjockleken bli 0,53 tjock, drygt dubbelt som det befintliga bjälklaget.
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Energin för uttorkning under byggnad 1:s livslängd blir 75 jämfört med uppvärmningen som 

blir 1250 vilket ger en ökning på 6 %, motsvarande 3 års förbrukning. Under produktionen 

torkar 77,5 % av byggfukten ut och resterande 22,5 % under brukarskedet.

6.2.2 Fall 2
Byggnaden har motsvarande betongvolym på 881 som uttorkas via köpt energi, varav 61 % av 

betongen är från bjälklagen och 39 % från väggarna. Om betongen skulle fördelas på den uppvärmda 

bjälklagsarean skulle tjockleken bli 0,41 tjock.

Energin för uttorkning under byggnad 2:s livslängd blir 57,7 jämfört med uppvärmningen 

som blir 1250 vilket ger en ökning på 4,6 %, motsvarande 2,3 års förbrukning. Under 

produktionen torkar 77,2 % av byggfukten ut och resterande 22,8 % under brukarskedet.

6.2.3 Fall 3
Byggnaden har motsvarande betongvolym på 1480 som uttorkas via köpt energi, varav 55 % av 

betongen är från bjälklagen och 45 % från väggarna. Om betongen skulle fördelas på den uppvärmda 

bjälklagsarean skulle tjockleken bli 0,45 tjock.

Energin för uttorkning under byggnad 2:s livslängd blir 63,5 jämfört med uppvärmningen 

som blir 1250 vilket ger en ökning på 5,1 %, motsvarande 2,6 års förbrukning. Under 

produktionen torkar 77,2 % av byggfukten ut och resterande 22,8 % under brukarskedet.
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7 Diskussion

Beräkningarna i WUFI har bland annat visat mängden uttorkad byggfukt, kg/m3, till största del sker 

under produktionstiden, se bl. a. bilaga 1. Mängden uttorkad fukt under produktionsskedet varierar 

givetvis med hur lång produktionstiden är men också med hur länge forcerad uttorkning används samt 

vilket vct-tal betongen har. Betongens uttorkning via kapillärkondensation gör att en betydande mängd 

byggfukt kommer att förångas tidigt under uttorkningsskedet och det är därför troligt att den största 

mängden fukt förångas under produktionen. 

Vilken typ av uppvärmningsmetod entreprenören väljer att använda sig av under produktion varierar 

också från projekt till projekt, kort sagt kan man säga att pris och tillgång styr valet. Vanliga 

uppvärmningssätt är genom direktverkande el eller med bränsle, exempelvis diesel. Vad som måste 

påpekas är att verkningsgraden för tillförd energi under produktionen ofta är lägre än för tillförd energi 

under brukarskedet. Med det menas att tekniska installationer som värmepumpar kan skapa ett 

mervärde av tillförd energi under brukarskedet, teknologi som sällan används under produktionen. 

Även om solceller är relativt ovanliga i Sverige belyser de också problemet med att jämföra 

energiförbrukningen, under produktions- och brukarskedet, ur ett miljömässigt perspektiv.

Sammanfattningsvis bör 1 kWh energiförbrukning under produktion rimligen ha en större 

miljöpåverkan än 1 kWh under förvaltning.

Ett stort problem med generella beräkningar av energiförbrukning under produktion är de stora 

variationerna i byggnadens färdigställande då uppvärmning sker. Skillnaderna kan vara stora i 

exempelvis vilken utsträckning isolering har applicerats samt hur tätt huset i fråga är då 

uppvärmningen startas (Brander m.fl.). Detta kan medföra stora energiförluster vid uttorkning av 

byggfukt ur betongkonstruktioner och energibehovet för uttorkning kan därmed bli många gånger 

större än det beräknade. 

Jämförs den teoretiska energiförbrukningen för uttorkning av byggfukt med en byggnads 

energiförbrukning för uppvärmning under 50 år utgör uttorkningen cirka 5 % av energibehovet enligt 

kapitel 6.2.1-6.2.3. Då den största mängden byggfukt torkar ut under produktionen medför det att 

eventuella energiförluster under denna tid bör beaktas och den faktiska energiförbrukningen för 

uttorkning av byggfukt rimligen bör vara större än den beräknade. Som ett räkneexempel kan man anta 

att uppvärmningsbehovet under produktionen ökar med en faktor 10 på grund av 

transmissionsförluster och bristfällig isolering. Antas det att 75 % av energibehovet för uttorkning 

ligger i produktionsskedet innebär det att energibehovet för uttorkning i produktionen motsvarar cirka 

19 års uppvärmningsförbrukning i förvaltningsskedet. 
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Skillnaden i verkningsgrad för olika uppvärmningsmetoder under produktion och förvaltning medför 

också en mindre effektiv användning av tillförd energi under produktionen. Adderas också 

energiförbrukning från komfortvärme under produktionen till energimängden för uttorkning av 

byggfukt kommer denna förbrukning utgöra en betydande del av byggnaders totala 

uppvärmningsenergi. 

Vid miljö- och energicertifiering av bostadshus läggs ofta stort fokus på byggnaders energiförbrukning 

under förvaltningsskedet. Moderna svenska bostadshus har idag ett betydligt lägre energibehov för 

uppvärmning än äldre men för att minimera byggnaders miljöpåverkan borde större fokus ligga på 

energiförbrukningen under produktionen. 
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8 Slutsatser & Rekommendationer

Uttorkning av byggfukt kräver en tillförsel av energi och är för betong mycket tidskrävande. 

Beräkningar i WUFI visar att förångningsenergin av byggfukt utgör cirka 5 % av 50 års 

uppvärmningsenergi för ett normalt svenskt flerbostadshus. Procentsatsen varierar något beroende på 

hur stor volym betong som är fördelat på den tempererade bjälklagsytan, Atemp. Det totala

energibehovet som uttorkningen utgör är cirka 65 kWh/m2Atemp vilket kan jämföras med 

Miljöbyggnads nivå Guld där den högst tillåtna energin för uppvärmning är 25 kWh/m2Atemp och år.

Det motsvarar ungefär 2,5 års förbrukning, och ligger således utom felmarginalen då

energiberäkningar utförs.

Ur energisynpunkt sker uttorkningen mer effektivt under förvaltningsskedet då otätheter i klimatskalet 

är minimala och isoleringsskiktet bevarar värmen i byggnaden. Tekniska installationer reducerar också 

behovet av köpt energi i förvaltningen vilket förbättrar detta skedes miljöpåverkan. Då cirka 75 % av 

byggfukten förångas under produktionen medför det att lika stor andel av den beräknade 

energiförbrukningen sker då. Beräkningarna visar också att uttorkning av byggfukt, tidsmässigt, är 

mest gynnsam under vintern då ånghalten i luft är som lägst.

Arbetet tyder på att energiförbrukningen för uttorkning av byggfukt utgör en förhållandevis stor 

påverkan på en byggnads uppvärmningsbehov om också hänsyn tas till de olika 

uttorkningsförhållandena under produktion och förvaltning. Framförallt energiförluster under 

produktionen påverkar resultatet och kan kraftigt förhöja det beräknade energibehovet. Miljö- och 

energicertifieringssystem borde därför i större utsträckning fokusera på energiförbrukningen under 

produktion än vad som görs idag. 

För att bättre kunna svara på i vilken utsträckning uttorkning av byggfukt påverkar 

energiförbrukningen bör jämförelser mellan olika vct-tal för betong genomföras samt 

energiberäkningar för att uppskatta energiförluster under produktionen. Detta för att kunna svara på 

hur stor påverkan en byggnads produktionsskede har på miljön och därmed hur stor vikt skedet 

rimligen bör ha vid en miljöcertifiering. 
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10 Bilagor

Bilaga 1

Uttorkningsberäkningar i bjälklags- och innerväggskonstruktioner

Figur 10.1.1. Figuren visar uttorkning i ett betongbjälklag under 50 års tid.

Figur 10.1.2. Figuren visar uttorkning i bjälklag under produktion.

I



Figur 10.1.3. Figuren visar uttorkning i innerväggar med tjocklek 200 mm respektive 120 mm under 8 år.

Figur 10.1.4. Figuren visar uttorkning i innerväggar med tjockleken 200 mm respektive 120 mm under 
produktionstiden 6 månader.

II



Bilaga 2

Fall 1 – Flerbostadshus

Följande värden användes som indata i energiberäkningen:

Figur 10.2.1. Figuren visar indata i Fall 1

Utdata:

Figur 10.2.2. Figuren visar utdata i Fall 1

Ytterväggens totala area reduceras med glasarean. Total uppvärmning motsvarar nivån för byggnader 

som uppnått Miljöbyggnads guldnivå, 25 kWh/m2*år dvs. 1250 kWh/m2 för 50 år. Andel 

byggfuktsenergi av uppvärmning anger den totala energin för uttorkning av betongkonstruktionerna 

III



genom den totala energin för byggnadens uppvärmning. Energimängderna fördelas på den 

tempererade arean, Atemp, det vill säga utrymmen uppvärmda över 10°C. 

Bilaga 3

Fall 2 – Flerbostadshus

Följande värden användes som indata i energiberäkningen: 

Figur 10.3.1. Figuren visar indata i fall 2

IV



Utdata:

Figur 10.3.2. Figuren visar utdata i fall 2

Ytterväggens totala area reduceras med glasarean. Total uppvärmning motsvarar nivån för byggnader 

som uppnått Miljöbyggnads guldnivå, 25 kWh/m2*år dvs. 1250 kWh/m2 för 50 år. Andel 

byggfuktsenergi av uppvärmning anger den totala energin för uttorkning av betongkonstruktionerna 

genom den totala energin för byggnadens uppvärmning. Energimängderna fördelas på den 

tempererade arean, Atemp, det vill säga utrymmen uppvärmda över 10°C. 
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Bilaga 4

Fall 3 – Flerbostadshus

Följande värden användes som indata i energiberäkningen: 

Figur 10.4.1. Figuren visar indata i fall 3

VI



Utdata:

Figur 10.4.2. Figuren visar utdata i fall 3

Ytterväggens totala area reduceras med glasarean. Total uppvärmning motsvarar nivån för byggnader 

som uppnått Miljöbyggnads guldnivå, 25 kWh/m2*år dvs. 1250 kWh/m2 för 50 år. Andel 

byggfuktsenergi av uppvärmning anger den totala energin för uttorkning av betongkonstruktionerna 

genom den totala energin för byggnadens uppvärmning. Energimängderna fördelas på den 

tempererade arean, Atemp, det vill säga utrymmen uppvärmda över 10°C. 
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Bilaga 5

d, betong Begynnelsefukthalt Fukthalt, jämvikt Byggfukt

100 mm 25 [kg/m2] 3,98 [kg/m2] 21,02 [kg/m2]

150 mm 37,5 [kg/m2] 5,92[kg/m2] 31,58 [kg/m2]

200 mm 50 [kg/m2] 7,87 [kg/m2] 42,13 [kg/m2]

Tabell 10.5.1.

Ekv. 3.15 ger:

Betong 100 mm

wbyggfukt=w0-wjämvikt=25-3,98=21,02 kg/m2

Betong 150 mm

wbyggfukt=w0-wjämvikt=37,5-5,92=31,58 kg/m2

Betong 200 mm

wbyggfukt=w0-wjämvikt=50-7,87=42,13 kg/m2

d, betong w, byggfukt [kg/m2] Q, förångning [kWh/m²]

100 mm 21,02 14,3

150 mm 31,58 21,4

200 mm 42,13 28,6

Tabell 10.5.2.

TBetong=TInne=22°C 3,6 MJ=1 kWh 

Ekv. 3.14 ger:

he=2500*(1-0,001*22)=2445 kJ/kg

Betong 100 mm

QFörångning=2445kJ/kg*21,02kg/m2=51,3939 MJ/m2= 14,2761 kWh/m2

Betong 150 mm 

QFörångning=2445kJ/kg*31,58kg/m2=77,2131 MJ/m2= 21,4481 kWh/m2

Betong 200 mm

QFörångning=2445kJ/kg*42,13kg/m2=103,0079 MJ/m2= 28,6133 kWh/m2
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