
Nesten hvert år rammes vi av kraftige stormer som medfører større eller 
mindre skader på blant annet hus og biler. Vi blir vitner til at takstein blåser 
av, trær velter, kjellere oversvømmes og veier stenges. Ved å være litt 
forberedt før stormen rammer, kan noen av skadene forhindres.

Kraftig storm på veg? – Vær forbredt 
Noen skader kan vi unngå ved å drive generelt 

vedlikehold av hus og eiendom. Gjennomgå for eksempel 

taket og se spesielt etter løse takstein eller takplater. 

Kontroller at de ligger riktig, samt at det ikke finnes 

rifter i takpapp og morkne sløyfer. Se også til særlig 

utsatte bygningsdeler, som for eksempel gjerder og 

flaggstenger.

Flere gode råd:
•	 	Følg	med	på	www.yr.no,		www.storm.no	eller	 

www.met.no	for	lokale	stormvarsler

•	 	Rydd	hagen	for	møbler,	grill,	parasoll,	krukker	og	annet	

løsøre.

•	 	Dersom	du	har	trampline	i	hagen	bør	den	sikres	slik	at	

den ikke gjør skade på hus, biler, personer eller annet. 

Vinden får ikke så lett tak i den hvis du fjerner duken 

eller legger trampolinen med duken ned og sikrer med 

å feste den godt til bakken.

•	 	Har	du	store	og	utsatte	trær	i	hagen	er	det	en	god	idè	

å beskjærer dem ofte. I ytterste konsekvens bør du 

overveie å felle dem. 

•	 	Lukk	dører	og	vinduer.	Vær	særlig	oppmerksom	på	å	

lukke takvinduer.

•	 	Har	du	drivhus?	Husk	å	kontroller	at	dører	og	vinduer	er	

lukket.

•	 	Hvis	din	bolig	er	under	ombygging,	bør	du	sikre	at	

bygningen er forsvarlig tildekket og at løse materialer 

er sikret.

•	 Alle	bygg	under	oppføring	bør	sikres	ekstra	godt.

•	 	Sørg	for	at	konstruksjoner	med	stort	vindfang	er	

forsvarlig forankret. 

•	 	Båter	i	opplag,	le-vegger	og	garasjer	med	åpen	port	blir	

fort ofre for vindens herjinger.

•	 Hold	avløp	åpne	slik	at	vann	kan	renne	vekk.

•	 	Unngå	å	sette	løsøre	på	gulv	i	kjellere	som	er	utsatt	for	

oversvømmelse.

Stormskade

Gode råd til hva du selv kan gjøre  
for å unngå skader
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På	www.trygghetsraadgiveren.no	har	vi	samlet	en	rekke	tips,	råd	og	
sjekklister om hvordan man best kan sikre seg mot skader.

Ved stormskade
•	 	Sørge	for	å	sikre	skadestedet	slik	at	ikke	ytterligere	

skader oppstår.

•	 	Skader	på	tak	og	vegger	bør	dekkes	til	for	å	unngå	at	

vann trenger inn i bygningen.

•	 	Det	kan	være	stor	fare	forbundet	med	å	fjerne	veltede	

trær. Tilkall eventuelt brannvesenet for å få hjelp. 

Ved flomskade
•	 	Ta	ut	sikringer	for	elektrisk	anlegg	for	den	etasjen	som	

har vært oversvømmet. 

•	 Tøm	bygningen	for	vann	som	ikke	har	rent	ut.	

•	 	Riv	ut	gulvbelegg/tepper	og	lagre	dette	på	

eiendommen. 

•	 	Ta	ut/åpne	vinduer	i	kjeller,	og	fest	netting	over	vinduet	

med	lekter	som	spikres	for	forsvarlig	tetting.	La	

innvendige dører stå åpne. 

•	 	Når	noen	er	hjemmeværende,	åpnes	i	tillegg	ytterdører	

i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet 

boligetasje.	Dette	er	med	på	å	fremskynde	tørking.	

•	 	Sett	opp	vifter	i	skadet	etasje	for	å	forsterke	

luftsirkulasjonen. 

•	 Rydd	slam	etc.	og	rengjør.	

•	 Kontroller	avløp	hvis	bygningen	tas	i	bruk.	

•	 	Har	kjeller	oppfôret	gulvkonstruksjon	av	tre	-	og	denne	

har	vært	oversvømmet	-	vurderes	først	uttørking	før	

eventuell riving. 

•	 	Varmtvannsbereder/elektrisk	anlegg	som	har	stått	

under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er 

kontrollert av elektriker. 

•	 	Bygninger	som	står	i	fare	for	å	”flyte	opp”	må	

forankres, evt. må kjeller fylles med vann.

Meld skaden
Det	er	viktig	å	melde	fra	om	skaden	så	raskt	som	mulig	

for å få avgjort om skaden er dekningsmessig på din 

forsikring	eller	ikke.	Du	kan	nå	oss	på	04040,	ha	ditt	

polisenummer	og	/eller	fødselsnummer	klart	når	du	ringer.

Du	skal	kunne	dokumentere	skaden
	•		Ikke	kast	skadet	løsøre	med	mindre	du	har	avtalt	dette	

med oss. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller 

en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller 

utbedre skadene.

•	 	Ta	bilder	eller	film	av	skaden.	Disse	kan	brukes	til	å	

vurdere omfanget.

Når dekker forsikringen skade ved 
storm og flom?
Etter loven er alt som er forsikret mot brannskader også 

forsikret mot naturskader.

Naturskader er skader som direkte skyldes naturulykke 

ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller 

vulkanutbrudd.

Grensen for erstatningsmessig stormskade går ved liten 

storm	(20,8	m/sek).	Det	er	meteorologiske	målinger	som	

legges til grunn for om det har vært så sterk vind at 

eventuelle ødeleggelser kan defineres som stormskade.

Ved skade som følge av vind svakere enn storm 

vurderes dekning av skaden under den ordinære 

bygningsforsikringen.

Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en 

situasjon	der	ekstraordinær	nedbør/	sterk	snøsmelting	

fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende 

oversvømmelse.

Det	er	også	erstatningsbetingende	flom	når	

ekstraordinær, naturlig avrenning danner villbekker 

i	skrånende	terreng.	Det	forutsettes	at	situasjonen	

medfører ekstraordinær skade.

Skade som skyldes lynnedslag, frost, tele, tørke, nedbør, 

snøtyngde, isgang, dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og 

lignende er ikke naturulykker som gir krav på erstatning 

under naturskadeforsikringen.

Les	mer	om	naturskader	og	dekninger	på	hjemmesidene	

til	Norsk	Naturskadepool	www.naturskade.no

Få akutt hjelp til å begrense 
skadene
Du	kan	få	hjelp	av	tryg	til	å	begrense	omfanget	av	

stormskadene.

Ring	oss	på	tlf	04040.

Viktige nødnumre
•	 Brann								110 

•	 Politi										112 

•	 Ambulanse	113

Tryg 
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www.tryg.no


