
Skybrud, regnvejr og 
oversvømmelse 
        – sådan forebygger du skader 
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Skybrud på vej? 

- gode akut-råd

•	 Klods dine ting op i kælderen og fjern gulvtæpper og værdifulde ejendele fra 
kælderen.

•	 Har krybekælderen en udluftningsrist, så luk den (husk at åbne den igen).
•	 Tjek at udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade. Rens nedløbs- og 

gennemløbsbrønde for blade m.m. Brug evt. haveslangen til at kontrollere, at 
brøndene bortleder vandet.

•	 Tjek også at tagrender er rensede, og at tagnedløb ikke er stoppet.
•	 Hvis der er risiko for opstigende vand så læg plastik over gulvafløb og hav en 

tung sandsæk eller tilsvarende parat til at lægge ovenpå. Du kan lukke wc’et 
med nogle klude i en plasticpose og undgå opstigende vand ved at placere en 
tung sandsæk ovenpå.

•	 Undgå at vandet trænger ind gennem udvendige døre og kældervinduer ved at 
tilskære krydsfinerplader, så de dækker det nederste af de udvendige døre/vin-
duer. Sæt evt. en gummitætningsliste på krydsfinerpladen, så den bliver mere 
vandtæt.

Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der 
stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting og 
endda gøre dit hus ubeboeligt i lang tid. Men du kan selv gøre noget 
for at forebygge skader, før der kommer kraftig regn og skybrud.





Når der har været skybrud
- hvad bør du gøre

•	 Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug evt. en affugter. Jo hurtigere du 
får tørret dine ting, desto mere begrænser du risikoen for følgeskader.  

•	 Flyt ejendele, der står i vand, og fjern våde tæpper.
•	 Anmeld straks eventuelle skader til dit forsikringsselskab og hav dit police-

nummer parat.
•	 Aftal med dit forsikringsselskab, 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 fotografier og videofilm af det, der er ødelagt.
•	 Smid ikke ødelagte ting væk, før du har talt med dit forsikringsselskab.



Forsikringsselskabet betaler for skadesbegrænsende foranstaltninger 
Er skaderne så omfattende, at du ikke selv kan klare det, så få fat i et skades-
servicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig. Er det en dæknings-
berettiget skade, betaler vi de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig 
reparation. Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til at begrænse skaden.

Fremtidssikring af dit hus 
- løsninger på lidt længere sigt

Har du tidligere haft vandskade, ved du, hvor ubehagelig denne situation er. Dels er 
der et kæmpe oprydningsarbejde, og ofte kan der også være uerstattelige gen-
stande, der er gået tabt, f.eks. fotografier, som er blevet vandskadet. Derudover er 
det stressende som husejere at være bekymret, hver gang vejrudsigten lover regn 
– ”skal jeg nu have huset fyldt med vand igen?”. Derfor kan det være, at du som 
husejer har behov for mere omfattende løsninger.    

•	 Du kan få etableret højvandslukke eller tilbageløbsstop i din kloak, hvis du har 
problemer med opstigende kloakvand.

•	 Har du et gulvafløb som ligger lavere end den offentlige kloak, kan det ofte være 
en fordel, at få installeret en pumpebrønd.

•	 I nogle tilfælde kan et dræn omkring huset løse problemet, hvis vandet ofte 
trænger gennem kældervæggen.

•	 Sørg for, at terrænfald er væk fra huset. Det kan også være nødvendigt med en 
omlægning af flisearealer, hvis vandet løber mod huset og ikke væk fra huset, 
sådan som det skal.

•	 Nogle steder kan det være en fordel at etablere en faskine, som kan bortlede 
regnvandet fra taget og lede det direkte ned i jorden. Det vil aflaste kloaksyste-
met ved kraftig regn.



Løsningerne på de forrige sider kræver kompetent sparring og ofte også profes-
sionel assistance. Tal derfor med en kloakmester/rådgivende ingeniør om, hvilken 

løsning der er den rigtige i dit tilfælde. 

Læs mere på vores hjemmeside på www.almbrand.dk/skybrud   

Anden nyttig information:

www.stormrådet.dk
www.bolius.dk

Vidste du?

Du kan på www.almbrand.dk/skybrud tilmelde dig vores SMS-service, 
hvor du bliver varslet, hvis der er risiko for skybrud i dit lokalområde.

Alm. Brand · Midtermolen 7 · 2100 København Ø
Telefon 35 47 47 47 · www.almbrand.dk



Fremtidssikring af dit hus 
- løsninger på længere sigt

Nedenstående løsninger kræver kompetent sparring og ofte også professionel 
assistance. Tal derfor med en kloakmester/rådgivende ingeniør om hvilken løsning, 
der er den rigtige i dit tilfælde  
•	 Du kan får etableret højvandslukke eller tilbageløbsstop i din kloak.
•	 (flyttet til akutråd) Har du pumpebrønd, kan du for et beskedent beløb få pla-

ceret en ekstra pumpe i brønden.
•	 I nogle tilfælde kan et dræn omkring huset løse problemet hvis vandet ofte 

trænger gennem kældervæggen.
•	 Sørg også for at terrænfald er væk fra huset. Det kan også være nødvendigt 

med en omlægning af flisearealer, hvis vandet løbet mod huset og ikke væk        
fra huset, sådan som det skal..

•	 Nogen steder kan der også være en fordel at etablere  en faskine som kan 
bortlede regnvandet fra taget og lede det direkte ned i jorden. Det vil aflaste 
kloaksystemet ved kraftig regn.     

Vidste du?

Du kan hos Alm. Brand tilmelde dig vores  SMS-service, der fortæller, om der er 
fare for skybrud i dit lokalområde.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte Alm. Brand på telefon: 35 47 47 47

Alm. Brand · Midtermolen 7 · 2100 København Ø
Telefon 35 47 47 47 · www.almbrand.dk
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