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Hur kan klimatförändringar påverka tilläggsisolerade hus?

För att minska energiåtgången och bevara värmen väljer många fastighetsägare att 
tilläggsisolera sina hus. Isolering av hus kan vara kritiskt ur fuktsynpunkt beroende på 
konstruktion och husets nuvarande status. Inför kommande klimatförändringar 
kommer hus att ansträngas av ökande nederbörd och mer extremt väder. 

I Växjö kommun undersöktes 8 hus för att se om de riskerade problem med fukt och mögel i 
dagsläget och inför en kommande klimatförändring. Husen studerades visuellt efter 
kategorierna grund, väggar, fasad och tak. Med fuktkvotsmätare (se figur 1) uppmättes 
fuktigheten i husens träbjälkar och för luften uppmättes temperatur samt relativ fuktighet
(anger den totala mängden vattenånga luften innehåller).

I 5 av 8 hus påträffades någon typ av avvikelse 
i grundläggning så som lukt, höga fuktvärden 
eller tillgång på organiskt material. Lukt kan 
betyda att mögel växer i grunden och att det 
finns organiskt material tillgängligt kan mögel 
tillväxa på det. Tre av de undersökta husen
hade lukt inomhus och två hus hade synligt 
mögel på vinden respektive källaren. 
Avvikelserna kan peka på att husen har fukt-
eller mögelskador, men för att säkert veta 
behöver husen undersökas närmare.

Klimatförändringar kommer att ge konsekvenser för hus i tätorter och på landsbygden. I 
områden som utsätts för översvämningar i dagsläget riskerar att bli mer utsatta. Vid sjöar, 
vattendrag och kustnära områden finns risk för förhöjda vattennivåer till följd av den globala 
uppvärmningen. I Växjö kommun beräknas nederbörden öka som kan innebära att byggnaders 
grundmurar tillförs mer fukt vilket i sin tur leder till att luften i grunden tillförs fukt. 
Fastighetsägare bör regelbundet kontrollera krypgrunden som en förebyggande åtgärd, särskilt 
vid sommar och höst då risken för hög relativ fuktighet är som störst. Vindar är en 
byggnadsdel som är känslig mot ett klimat som är varmare och fuktigare. 

Det är viktigt att förebygga en skada än att försöka åtgärda den när skadan redan uppkommit 
eftersom det är dyrare att åtgärda en skada än att förebygga den. För undersökta hus har det 
inte alltid vidtagits åtgärder som kan förhindra att fukt når byggnaden. Underhåll av fasad och 
tak som blir eftersatt kan i längden leda till skador på hus inte åtgärder vidtas. Det är viktigt 
att fastighetsägare kontrollerar sina hus regelbundet för att upptäcka skador och att de känner 
till hur byggnaden riskerar att drabbas. Vilka åtgärder som bör vidtas i förebyggande syfte 
beror på byggnadens konstruktioner samt nuvarande status för byggnaden
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Figur 1: Visar en fuktkvotsmätare för trä. © Hanna Svensson


