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Sådan forebygger
du skader ved
skybrud, regnvejr
og oversvømmelse

Gode akut-råd
når skybrud
er på vej
Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder, der i løbet
af få minutter kan give store skader på dit hjem og dine ting. F.eks. kan kloaksystemet blive så
overbelastet, at vandet stiger op af kloakken og gør skade. Heldigvis er der flere ting, du selv kan
gøre for at forebygge skader pga. skybrud og kraftig regn.

1

Få din nabo eller
andre til at holde
øje med din bolig, hvis
du ikke er hjemme.

2

Tænk over, hvad
du har stående
i kælderen. Har du
mulighed for det, så
undgå at have dine
ting stående direkte på
kældergulvet. Sæt dem
i stedet på reoler eller
hylder.

3

Rens tagrender,
tagnedløb, ned
løbsbrønde og uden
dørs afløbsriste for
blade og lign., så vandet
kan løbe igennem.

4

Sørg for, at døre
og vinduer er helt
lukkede og tætte. Sæt
evt. en plade med
tætningslister foran
døre og vinduer.

5

Har du krybekælder,
så luk udluftnings
risten (husk at åbne den
igen).

6

Dæk evt. gulvafløb
til med plastik og en
tung sandsæk, hvis der er
risiko for, at kloakvandet
stiger op.

7

Er der risiko for, at
vandet stiger op af
toilettet, kan du lukke
toilettet ved at stoppe en
plastikpose med klude
eller lign. ned i toilettet
og lægge en tung sandsæk
ovenpå.

Hvad bør du gøre, når der
har været skybrud
Brug altid gummihandsker, vandtæt tøj og fodtøj, når du rydder op ved skader efter store mængder regn.
Specielt hvis vandet er kommet op gennem kloakken og kan have efterladt colibakterier.
Sørg som det første for at få vandet væk og sæt tørring i gang. Brug evt. en affugter. Jo hurtigere du får tørret
dine ting, desto mere begrænser du risikoen for følgeskader.
Flyt de ting, der står i vand, og fjern våde tæpper.
Anmeld straks eventuelle skader til os og aftal med os, hvad du selv kan gøre, og hvad der kan vente.
Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt.
Tag billeder og eventuelt video af det, der er ødelagt.
Smid ikke ødelagte ting væk, før du har talt med os.
Husk at gemme kvitteringer for de udgifter, du har haft.

Vi dækker, hvis du har behov for midlertidig reparation
Er skaderne så omfattende, at du ikke selv kan klare oprydningen, så kontakt os og hør, hvad du skal gøre
eller tag fat i en håndværker. Vi dækker de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation,
når skaden er dækket af din forsikring.

Sådan kan du
fremtidssikre dit hus
Har du tidligere haft vandskade, ved du, hvor ubehageligt det er. Efter en vandskade er der ofte et
stort oprydningsarbejde, og mange gange har vandet også ødelagt uerstattelige ting som f.eks. fotografier
eller arvestykker. Derudover er det stressende som husejere at være bekymret, hver gang vejrudsigten
lover kraftig regn. Vi har samlet en række råd til, hvad du kan gøre på længere sigt for at forebygge
skader efter skybrud.

Løsninger på lidt længere sigt

1

Har du problemer
med opstigende
kloakvand, kan du få etab
leret højvandslukke eller
tilbageløbsstop i din kloak.

2

Ligger dit gulvafløb
lavere end den
offentlige kloak, kan det
ofte være en fordel at få
installeret en pumpebrønd,
der kan samle vandet og
pumpe det væk.

3

Har du problemer
med, at vandet ofte
trænger gennem kælder
væggen, kan et dræn
omkring huset i nogle
tilfælde løse problemet.

Løsningerne kræver ofte professionel sparring og assistance. Tal derfor med en
kloakmester eller rådgivende ingeniør om, hvilken løsning der er den rigtige for dig.

4

Sørg for, at græs
plænen, terrassen eller
belægninger tæt på huset
har fald væk fra huset, så
vandet kan løbe væk. Løber
regnvandet ikke væk fra
huset, som det skal, kan det
være nødvendigt at lægge
f.eks. flisearealer om.

5

Nogle steder kan
det være en fordel at
etablere en faskine, som
kan lede regnvandet væk
fra taget og direkte ned i
jorden. Det vil aflaste kloaksystemet, når det regner
voldsomt.

Siden 1792

Læs mere på almbrand.dk/skybrud

Anden nyttig information:
bolius.dk
stormrådet.dk
Vidste du?
På almbrand.dk/skybrud kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service, hvor du bliver
varslet, hvis der er risiko for skybrud i dit lokalområde.
Få hjælp i vores app
Download vores forsikringsapp og få adgang til Mit Kundeoverblik
på din smartphone. Med appen har du også altid gode råd og nyttige
telefonnumre lige ved hånden.

Alm Brand Forsikring
Midtermolen 7
2100 København Ø
almbrand@almbrand.dk
almbrand.dk
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Hold dig opdateret via Facebook
På vores Facebook-side, facebook.com/almbrand kan du holde dig orienteret i ekstreme
vejrsituationer. Vi opdaterer løbende, og på siden kan du følge situationen og bl.a. holde
dig opdateret omkring et eventuelt udgangsforbud, og hvordan du forholder dig, hvis du
f.eks. har fået en skade.

