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Årlig vejrundersøgelse: 

Færre vejrskader trods kraftigt stormvejr i 2016 

Danske boligejere sikrer boligen til det vilde vejr, og derfor er antallet af vejrskader ved fx 
storm og skybrud i 2016 halveret i forhold til forrige år. Det viser den årlige 
vejrundersøgelse fra forsikringsselskabet Codan. 
 
Codans årlige vejr-undersøgelse, der har fokus på danske boligejeres forhold til klima, vildt vejr og 
skadeforebyggelse viser, at der er sket et fald i vejrrelaterede skader blandt boligejere. I 2015 
havde hver 10. boligejer (10 procent) oplevet skader som følge af vejret, men i 2016 blev tallet 
halveret til hver 20. boligejer på landsplan (5 procent).  

”2016 var et vejrmæssigt stille år målt på antallet af storme. December 2016-stormen, Urd, ramte 
med vindstød på over 24,5 meter i sekundet. Af de seks storme vi oplevede i 2015, var det kun 
Egon og Gorm, der nåede op på de vindhastigheder. Derfor er det et flot fald, vi ser i antallet af 
skader. Det tyder på, at danskerne er godt i gang med at klimasikre deres boliger, hvilket er meget 
positivt, når vi statistisk set må forvente flere storme i 2017,” siger Henrik Bundgaard, der er 
skadedirektør i Codan. 

Tusindvis af danskere har allerede oplevet vand i kælderen, væltede træer og flyvende 
trampoliner, og det har fået gang i forebyggelsesarbejdet. 27 procent af boligejerne har inden for 
de seneste fem år gennemført skadeforebyggende tiltag for at minimere risikoen for vejrskader, og 
73 procent af de boligejere, der har lavet ændringer, fortæller, at deres forbedringer har haft en 
ønsket effekt. 

Tag et ekstra kig på taget  
Der er dog stadig meget at hente ved at kaste et blik på taget inden en storm. Skader på tage og 
andre bygningsdele steg fra 32 procent til 54 procent i 2016. Og særligt løse tagsten tegner sig for 
en stor del af ulykkerne med 40 procent – dette tal var kun 23 procent i 2015. 

”Boligejerne gør meget for at undgå skader – alt fra at sikre havemøbler og hegn til at grave dræn 
og lave ny rørføring i kloakken. Men noget tyder på, at især tagkonstruktionerne har brug for ekstra 
opmærksomhed. Og det kan vise sig at være en dobbeltgevinst for ud over skaderne på taget, kan 
tagsten forårsage yderligere skade, når de dratter til jorden og fx rammer havemøblerne eller bilen, 
som man har stående udenfor,” fortæller Henrik Bundgaard.  

Hvad kan boligejerne ellers gøre? 
Selvom mange boligejere tager deres forholdsregler, kan det være en god ide med endnu bedre 
oplysning. Næsten hver femte boligejer har nemlig svært ved at få overblik over, hvordan de bedst 
muligt sikrer deres bolig mod vejrrelaterede skader, og hele 43 procent ved ikke, hvordan deres 
forsikring dækker vejrskade.  

”Et hjælpemiddel, danskerne generelt har taget til sig, er vores sms-service – vi kan se, at 92 
procent af dem, der benytter denne service, har brugt den til at forberede sig på vildt vejr,” slutter 
Henrik Bundgaard. 
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Flere råd og sms-varsling 
Codan har samlet en række råd på hjemmesiden, hvor man også kan tilmelde sig den 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 den årlige vejrundersøgelse 

 5 procent af boligejerne angiver at være blevet ramt af én eller flere vejrrelaterede skader i 
2016. Det er en halvering ift. 2015, hvor 10 procent blev ramt. 
 

 I 2016 udgjorde: 
o Skader på taget 54 procent af alle vejrrelaterede skader. I 2015 var tallet 32 procent. 
o Skader på udvendigt inventar som havemøbler, skure, trampoliner mm. 21 procent af 

alle vejrrelaterede skader. I 2015 var tallet 35 procent. 
o Skader på den øvrige bolig 13 procent af alle vejrrelaterede skader. I 2015 var tallet 19 

procent. 
o Kælderskader 10 procent af alle vejrrelaterede skader. I 2015 var tallet 13 procent. 

 

 Kun 12 procent af boligejerne finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de selv 
bliver ramt af en vejrrelateret skade inden for de næste tre år. De seneste fem år 30 
procent af alle boligejere dog oplevet en eller flere vejrrelaterede skader. 

Om undersøgelsen  
Undersøgelsen er gennemført for Codan af analyseinstituttet Epinion. Der er i alt gennemført 1.310 
interviews med repræsentativt udvalgte danske boligejere på 18 år og derover. Undersøgelsen er 
gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i januar 2017. 

Codans årlige vejr-undersøgelse har fokus på danskernes forhold til klima, vildt vejr og 
skadeforebyggelse og bliver offentliggjort i starten af hvert nyt år. 

Yderligere oplysninger 
Mads Houe, pressechef hos Codan: 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 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. 
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