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Prosjektsammendrag 
I dette prosjektet har Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, sammen med SINTEF 
Byggforsk satt fokus på varme- og fukttransport i bygninger. Prosjektet hadde to hovedmål 
der det ene var å videreutvikle og spre kunnskap om varme, fukt og lufttransport i bygninger. 
Det andre hovedmålet var å introdusere et norsk fuktberegningsprogram for BAE-næringen. 
For å oppnå det første målet har et seminar og to kurs har blitt arrangert. Seminaret hadde 
hovedtittel ”Norsk bygningsfysikkdag” og undertittel ”Fuktteknisk prosjektering – lønnsom 
forebygging”. Seminaret tok for seg prosjekteringsprosessen i framtiden, nye hjelpemidler og 
presenterte hva som skjer innen forskning. Det var 80 deltagere fra entreprenører, rådgivere, 
materialprodusenter, arkitektfirma, forskningsinstitutter og universitet. Kursene omhandlet 
bruk av fuktberegningsprogram generelt og WUFI spesielt. Anvendelse av WUFI på aktuelle 
konstruksjonsproblemstillinger ble vist og tolkning av resultatdata ble demonstrert. 
Deltakerne fikk også anledning til egen øvelse i bruk av programmet. Videre har en norsk 
versjon av fuktberegningsprogrammet WUFI blitt utarbeidet som en del av prosjektet. Dette 
inkluderer bl.a. oversettelse av brukergrensesnittet til norsk, og inkludering av materialdata 
og klimadata fra 12 norske byer i programmet. WUFI vil gjøre det lettere for entreprenører 
og rådgivere å prosjektere mer fuktsikre konstruksjoner, slik at fuktproblemer og potensielle 
innemiljøproblemer som følge av dette kan unngåes. Deltagelse i IEA ECBCS Anneks 41 
”Whole building heat, air and moisture response” har også inngått som en del av prosjektet. 
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