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Foreløbig skaderapport efter Gorm: 

Færre skader end ved Allan 

Søndag blev Danmark ramt af stormen Gorm, der er den kraftigste storm siden Allan i 2013. Frem 
til klokken 12 mandag har Codan fået 600 skadesanmeldelser i forbindelse med gårsdagens 
storm. I forhold til tidligere storme ser det dog ikke ud til, at skadeniveauet er lige så højt. Det 
skyldes formentlig, at stormen ikke var helt så kraftig som fx ved Allan koblet med, at mange 
danskere de seneste år har fået stormsikret deres huse.  

Forsikringsselskabet Codan mandede hurtigt op ved telefonerne og har derfor ikke haft køtid 
mandag. Codan forventer dog at modtage yderligere anmeldelser de næste døgn i takt med, at 
kunderne opdager flere skader.  

”Større skader bør anmeldes på telefon til forsikringsselskabet, mens mindre skader med fordel 
kan klares via internettet. Og så er det naturligvis vigtigt, at man gør, hvad man kan for at få 
begrænset skadernes omfang så vidt muligt. Det er ekstra relevant nu, hvor DMI har varslet byger 
og regn over hele landet. Regnvejr kan typisk gøre skaden væsentlig værre, hvis der fx er gået hul 
på taget, som er den hyppigste skade ved storm,” udtaler skadedirektør Carsten Vraa-Jensen hos 
Codan. 

Undgå større skader ved næste storm  
Stormsæsonen, der typisk strækker sig fra november til februar, er nu ved at være godt i gang. 
Typisk er januar den måned, hvor flest storme slår igennem. Derfor er det ikke usandsynligt, at vi 
kommer til at se flere storme, inden sæsonen ebber ud. Det kan derfor være en god investering at 
få tjekket sit hus grundigt for stormskader, der måske ikke umiddelbart er synlige. 

”Der kan sagtens være sket mindre skader på eksempelvis taget, tagrenderne eller udestuen, som 
skal udbedres, så de ikke forvolder større skade næste gang, vejret viser tænder. Så det gælder 
om at få gået huset grundigt igennem og se, om tagsten, rygninger og lignende sidder, som de 
skal. Et godt tip er at kigge efter, om der ligger tagmateriale i tagrenderne eller på jorden omkring 
huset. Det kan være tegn på en tagskade,” fortæller Carsten Vraa-Jensen, som desuden 
understreger, at det er vigtigt at tjekke ydervæggene og udsatte bygningsdele som tagrender, 
skorstene og antenner. 

Tjekliste ved skader: 

 Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er 

 Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og 
regn ude 

 Luk huller i taget, hvis det er muligt, eller få dem dækket over med presenning 

 Ved udsigt til nedbør, så flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så 
der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik. Det 
gælder også tæpper og trægulve 

 Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og 
bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt 
strømsvigt, uden det går ud over indholdet. 

 Hvis du har behov for akut hjælp, så kontakt det skadeserviceselskab, som dit 
forsikringsselskab samarbejder med. Du kan også kontakte en håndværker, hvis der skal 
foretages nødreparationer. Gem i givet fald kvitteringen, og sørg for at tage billeder og/eller 
video, der kan dokumentere skaderne. 
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Sådan rammer det vilde vejr typisk 
Hver tredje danske husstand (36 procent) har oplevet en eller flere vejrrelaterede skader over de 
seneste fem år – og af disse var 61 procent forårsaget af storm og blæst. Det viser en årlig 
undersøgelse fra Codan, som skal være med til at afdække danskernes forhold til klima, vildt vejr 
og skadeforebyggelse. 

De hyppigste skader i perioden fordelte sig således: 
o Skader på taget og andre bygningsdele (56 procent)  
o Vand i kælderen (25 procent)  
o Skader på andet inventar (havemøbler, skure m.m.) (12 procent) 
o Vand i stueplan eller andre etager (10 procent) 
o Knækkede grene på træer (9 procent) 

 
Oftest skyldes skaderne løse tageplader/tagsten (23 procent) og opstigende kloakvand (17 
procent). 
 
Om undersøgelsen  
Undersøgelsen er gennemført for Codan af analyseinstituttet Epinion. Der er i alt gennemført 1.082 
interviews med repræsentativt udvalgte danske boligejere på 18 år og derover. Undersøgelsen er 
gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i januar 2015. 
 
Yderligere oplysninger 
Mads Houe, pressechef Codan Forsikring A/S 
Mobil: 30 37 83 53 / e-mail: mdq@codan.dk 
 
Om Codan Forsikring 
Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske 
husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan-koncernen er i dag 100 
procent ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens 
største forsikringsselskaber med omkring 19.000 medarbejdere. Læs mere på www.codan.dk. 
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