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Stormsæson på trapperne: 

Især taget står for skud, når stormen rammer 

Inden for de seneste fem år er mere end hver tredje dansker blevet ramt af vejrskader– og 

langt størstedelen af skaderne skyldtes storm. Her stod især taget for skud. Det viser en 

undersøgelse fra Codan. Stormsæsonen er lige om hjørnet, og det er derfor tid til at efterse 

hus og grund for at mindske risikoen for skader. 

Efteråret og stormsæsonen er på trapperne. Sidste år var det stormene Alexander og Carl, der 

blæste hen over landet, mens 2013 rigtig viste tænder og bød på hele to orkaner i form af Allan og 

Bodil. Men hvad enten blæsevejret kategoriseres som storm eller orkan, så trækker det ofte en 

hale af skader efter sig.  

Samlet set har over hver tredje danske husstand (36 procent) oplevet en eller flere vejrrelaterede 

skader over de seneste fem år – og af disse var knap to tredjedele (61 procent) forårsaget af storm 

og blæst. Over halvdelen af de vejrrelaterede skader gik ud over taget eller andre bygningsdele 

(56 procent). Det viser en undersøgelse fra Codan, som skal være med til at afdække danskernes 

forhold til klima, vildt vejr og skadeforebyggelse. 

”Klimaforandringerne medfører, at vi i Danmark kommer til at opleve vildere vejr. Især storme og 

skybrud er vejrsituationer, som kan medføre store skader og udgifter for danskerne. Men visse 

skader er forholdsvis nemme at forebygge, hvis man efterser hus og tag og tager de nødvendige 

forholdsregler, inden det vilde vejr raser ,” siger Carsten Vraa-Jensen, som er skadedirektør i 

Codan. 

Taget er mest udsat 

Når de kraftige vindstød rammer, er det især husets tag, der er udsat. Løse tagsten og tagplader 

kan blæse af og ødelægge ruder. Og rådne grene fra træer tæt på huset, kan falde ned og slå hul i 

taget.  

”De hyppigste skader, vi ser i forbindelse med stormene, er tagskader. Men har du bilen parkeret 

under et træ, er der også risiko for, at en gren falder ned i taget på bilen. Også løse genstande i 

haven, flagstænger og trampoliner kan udgøre en risiko for skader under stormvejret. Så vi råder 

danskerne til mindst en gang om året at gå huset og grunden igennem. På den måde er man 

bedre forberedt i tilfælde af en pludselig stormvarsling,” forklarer Carsten Vraa-Jensen. 

Men selvom man er godt forberedt, er der stadig risiko for skader. Og er uheldet ude og skaderne 

sket, skal disse udbedres, når stormen har lagt sig.  

"Når stormen har lagt sig, er det vigtigste, at du får begrænset skadens omfang, så godt som 

muligt. Men kend din egen begrænsning og tag hellere kontakt til en fagmand, hvis du er usikker. 

Er der hul i taget, så flyt møblerne og andet indbo, eventuelt prøv at dække af med plastik. Du skal 

ikke begynde at klatre op på taget for at afdække hullet, men du kan måske godt selv dække 

ituslåede vinduer med træplader eller plastik. Kort sagt skal du sikre dine værdier så godt som 

muligt. Når det er klaret, så tag kontakt til dit forsikringsselskab,” siger Carsten Vraa-Jensen. 
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Medmindre skaden er akut, kan man dog med fordel anmelde sin skade online eller vente et par 

dage med at tage kontakt til sit forsikringsselskab, så telefonlinjerne er åbne for de mere akutte 

skader: 

”Hvis fx halvdelen af taget er blæst af, skal du kontakte dit forsikringsselskab, så snart du opdager 

det. De fleste forsikringsselskaber har døgnvagt alle ugens syv dage, hvor der er kompetent hjælp 

at hente. Hvis det er nødvendigt, rykker de ud med assistance hurtigst muligt – også mens 

stormen raser,” understreger Carsten Vraa-Jensen.  

 

Gode råd før stormsæsonen 

 Gennemgå taget for løse tagsten eller plader. Tjek, at eventuelle antenner er ordentligt 
fæstnet. 

 Har du store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus, så overvej om de ikke burde 
fældes. Gå træet efter for løse eller rådne grene, og sørg for at få dem fjernet, så de ikke 
falder ned under stormen. 

 Fjern løse genstande uden for huset. Stil parasol, havestole og potteplanter i skuret. 
Fastgør trampolinen og læg evt. flagstangen ned. 

Tal fra Codans undersøgelse 

 Over de seneste fem år har 36 procent af de adspurgte oplevet mindst én skade som følge 
af vejret. 40 procent af disse har oplevet mere end én skade. 

 Flest skader er forårsaget af storm (61 procent) og skybrud (36 procent)  

 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  
Codans vejr-undersøgelse er gennemført for Codan af analyseinstituttet Epinion for at afdække 
danskernes forhold til klima, vildt vejr og skadeforebyggelse. 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.  
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Pressechef Mads Houe, Codan Forsikring A/S 
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Om Codan Forsikring 
Codan er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og 
godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Læs mere om Codans arbejde med CSR her. 
Læs mere om Codan på www.codan.dk.  
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