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Hver tiende boligejer ramt af vejrskade i 2015
Hver tiende danske boligejer blev sidste år ramt af en vejrskade. Langt størstedelen af
skaderne skyldtes de mange storme, vi havde i løbet af året. Hårdest gik det ud over
boligejerne i det midtjyske.
I 2015 blev Danmark ramt af ikke mindre end fem storme, der alle havde vindstød af orkanstyrke.
Og Dagmar, Egon, Freja, Gorm og Helga gik hårdt ud over de danske boligejere. Ifølge Codans
vejrundersøgelse, som fokuserer på danskernes forhold til klima, vildt vejr og skadeforebyggelse,
blev hver tiende boligejer (10 procent) ramt af en vejrrelateret skade i 2015. Langt størstedelen af
skaderne skyldtes storm og blæst.
”Klimaforandringerne medfører, at vi i Danmark oftere oplever vildere vejr. Især storme og skybrud
er vejrsituationer, som kan medføre store skader og udgifter. Når det kommer til storm, er det ofte
taget, det går ud over, men noget tyder på, at de mange storme de seneste par år efterhånden har
gjort det af med de svageste tage. I hvert fald var der på trods af de mange storme i 2015 langt
færre tagskader end i 2014. Til gengæld gik stormene i højere grad ud over øvrige bygningsdele,
havemøbler, skure og havetrampoliner,” fortæller skadedirektør Carsten Vraa-Jensen hos Codan.
De danske boligejere blev altså rusket godt af vinden i 2015. Til gengæld var der færre, der måtte i
kælderen med mopper og pumper efter et skybrud eller kraftigt regnvejr, end der var i 2014. I 2015
var kun 13 procent af skaderne nemlig på kældre, mens tallet for 2014 var 17 procent.
Midtjyderne hårdest ramt af storme
Codans undersøgelse viser, at blæst typisk rammer hårdere i landområder, mens regn rammer
hårdere i byområderne. Det afspejler sig også, når man sammenligner de forskellige regioner.
Region Midtjylland blev hårdest ramt af storm, der her var skyld i hele 93 procent af de
vejrrelaterede skader mod 72 procent i gennemsnit for hele landet.
I Region Hovedstaden udgjorde de vindrelaterede skader kun 61 procent af de samlede
vejrskader. I den mere kuriøse afdeling blev Region Syddanmark særligt hårdt ramt af hagl i 2015.
Her var hagl skyld i hver femte vejrrelaterede skade, mens det på landsplan kun var godt én ud af
20 skader, der skyldtes hagl.
”Uanset regionale forskelle og udsving år for år, så kan skader efter ekstremt vejr ramme alle
boligejere. Desværre viser undersøgelsen os også, at boligejerne stadig tror, at det er noget, der
rammer naboen. Kun hver sjette boligejer finder det sandsynligt, at de får en vejrskade, men vores
undersøgelse viser, at hver tredje boligejer har oplevet at få en vejrskade i de seneste fem år.
Uanset typen af skade, og hvor man bor i landet, er det derfor en god ide at forebygge vejrskader,”
slutter Carsten Vraa-Jensen.
Codan har samlet en række råd på hjemmesiden, hvor det også er muligt at tilmelde sig en gratis
sms-service, der sender en besked, når der er varslet visse former for ekstremt vejr nær den
angivne adresse.
Se mere på www.codan.dk/skybrud
Tal fra Codans undersøgelse
 10 procent af boligejerne angiver at være blevet ramt af én eller flere vejrrelaterede skader i
2015. Det er lidt færre end i 2014, hvor 12 procent blev ramt.
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 I 2015 udgjorde kraftig regn og skybrud 31 procent af alle vejrrelaterede skader. I 2014 var
tallet 33 procent.
 I 2015 udgjorde kælderskader 13 procent af alle vejrrelaterede skader. I 2014 var tallet 17
procent.
 I 2015 udgjorde skader på taget 32 procent af alle vejrrelaterede skader. I 2014 var tallet 44
procent.
 I 2015 udgjorde skader på udvendigt inventar som havemøbler, skure, trampoliner mm. 35
procent af alle vejrrelaterede skader. I 2014 var tallet 23 procent.
 I 2015 udgjorde skader på den øvrige bolig 19 procent af alle vejrrelaterede skader. I 2014 var
tallet 10 procent).
 Blæst tegnede sig for en større andel af skaderne i landområderne end i byområderne (87
procent mod 65 procent).
 Regn tegnede sig for en større andel af skaderne i byområderne end i landområderne (35
procent mod 23 procent).
 Kun 14 procent af boligejerne finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de selv bliver
ramt af en vejrrelateret skade. De seneste fem år er det dog hver tredje boligejer (33 procent),
der har oplevet en eller flere vejrrelaterede skader.
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført for Codan af analyseinstituttet Epinion. Der er i alt gennemført 1.154
interviews med repræsentativt udvalgte danske boligejere på 18 år og derover. Undersøgelsen er
gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i januar 2016.
Codans årlige vejr-undersøgelse har fokus på danskernes forhold til klima, vildt vejr og
skadeforebyggelse og vil blive offentliggjort i starten af hvert nyt år.
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