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Stormsæson på trapperne:

Stormvejr er fortsat den største årsag til vejrskader
Hver tredje boligejer er blevet ramt af vejrskader inden for de seneste fem år – og langt
størstedelen af skaderne blev forårsaget af en storm. Det viser den årlige vejrundersøgelse
fra Codan.
Fra Allan og Bodil til Gorm og Helga. Siden 2013, hvor vi begyndte at navngive de danske storme,
er der rullet syv heftige storme og orkaner ind over landet, som har trukket et spor af skader efter
sig.
Det vilde vejr er oftest skyld i de skader, som danskerne oplever på hus og grund. Samlet set har
hver tredje danske husstand oplevet en eller flere vejrrelaterede skader over de seneste fem år –
og af disse var 59 procent forårsaget af storm og blæst og 40 procent forårsaget af skybrud. Det
viser en vejrundersøgelse fra Codan, som hvert år afdækker, hvordan klima og vildt vejr påvirker
de danske boligejere.
”Det vilde vejr i Danmark er kommet for at blive. Klimaforandringerne betyder, at storme, orkaner
og skybrud nu er en fast del af det danske vejr. Vores nyeste undersøgelse viser også, at det
netop er de skader, som danskerne oplever allerflest af og har bekymringer om. Derfor råder vi til,
at man går hus og tag efter, nu hvor vi går ind i årets stormsæson,” forklarer skadedirektør Henrik
Bundgaard fra Codan.
Tag og kælder står for skud
Vejrundersøgelsen fra Codan viser desuden, at husets tag er mest udsat, når de helt kraftige
vindstød rammer, fordi tagsten og tagplader, der har vristet sig løse over tid, kan blæse af. Rent
faktisk udgjorde skader på tag og andre bygningsdele hele to tredjedele af samtlige vejrrelaterede
skader sidste år.
Vandskader i kælderen er dog også et kendt problem. En tredjedel af alle vejrskader sidste år
ramte nemlig kælderen i huset, som følge af at nedbøren i form af skybrud og regn er blevet
kraftigere.
”Klimaforandringerne gør, at vi også i Danmark kommer til at opleve vildere vejr. Især storme og
skybrud er vejrsituationer, som kan medføre store skader og udgifter for danskerne. En del skader
er dog forholdsvis nemme at forebygge, hvis man efterser hus og tag, inden det vilde vejr raser,”
siger skadedirektør Henrik Bundgaard fra Codan.
Tal fra Codans undersøgelse







33 procent af danskerne har oplevet mindst én skade som følge af vejret de seneste fem
år.
Flest skader er forårsaget af storm (59 procent) og skybrud (40 procent)
De hyppigste skader fordelte sig sidste år således:
o Skader på tag og andre bygningsdele: 68 procent
o Vand i kælderen: 28 procent
o Skader på andet inventar (havemøbler, skure m.m.): 16 procent
Oftest skyldes skaderne løse tageplader/tagsten (33 procent) og opstigende kloakvand (21
procent)
30 procent af danskerne er i høj grad eller meget høj grad bekymret for klimaforandringerne
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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 og forårsager skader i forbindelse med en storm.
Fjern løse genstande udenfor huset. Stil parasol, grill, havestole og potteplanter i skuret.
Fastgør trampolinen (fjern gerne dugen) og læg evt. flagstangen ned.
Ryd op i kælderen og placér de mest udsatte ting øverst på reoler, så de ikke bliver udsat
for vand i forbindelse med skybrud

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 gennem Epinions Danmarkspanel i januar 2016.
Yderligere oplysninger
Pressechef Mads Houe Codan, mobil: 30 37 83 53
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 Forsikring er en del af
Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er
i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens
største forsikringsselskaber med 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde med CSR
her. Læs mere om Codan på www.codan.dk.

