
Står din villa pall för
klimatförändringarna?
Tips om hur du klimatsäkrar ditt hem.



”Försäkringen täcker inte alltid skador som 
orsakats av att vatten läcker in, så det är viktigt 
att försöka förebygga att skada inträffar.”

   Bryt strömmen vid översväm-
ning eftersom vattnet kan vara 
strömförande.

   Agera snabbt och använt 
sunt förnuft i syfte att 
stoppa och-/eller begränsa 
inströmningen.

   Om vattnet kommer via mar-
kytan: avled vattnet genom 

ett enkelt mindre dike och täta 
öppningar såsom ventiler eller 
liknande.

   Om vattnet kommer in via 
golvbrunnarna inomhus: 
stoppa vattnet genom att 
trycka in en filt eller handduk 
i brunnen. Lägg en rejäl tyngd 
på minst tio kilo ovanpå 
brunnen.

   Pumpa eller ös ut vatten så 
fort som möjligt. Sätt tvärdrag 
och torka så torrt som möjligt.

   Flytta fuktkänsliga saker från 
källaren högre upp i huset 
eller placera dem minst en 
halvmeter över golvet.

   Kontakta Räddningstjänsten 
om läget blir för besvärligt.

Exempel på åtgärder om vatten tränger in i huset

Regnoväder gör att risken för 
översvämning i garage, källare 
och bostadshus ökar kraftigt. 
Med enkla åtgärder går det att 
minska risken för skador i sam-
band med översvämningar. 

Skyfall kan innebära stor risk för 
översvämning. Vatten kan ta sig in 
i huset genom öppningar och otät-
heter, men också genom baktryck 
i avloppsledningar. Vattenskador 
är många gånger tidskrävande och 
omständliga att reparera. Det finns 
flera åtgärder du kan vidta för att 
förebygga att en skada inträffar. 
Om skada inträffat finns flera åt-
gärder du kan vidta för att minska 
skadorna.

Med enkla åtgärder skyddar du ditt 
hem mot översvämningSkador orsakade av väder 

uppgick 2015 till nära 34 
miljoner kronor. Bara i 
Jönköpings län. Dessutom 
vet vi att de ökande 
klimatförändringarna 
kommer innebära att vi får 
se ännu fler väderrelaterade 
skador. Stormarna Gudrun 
och Per samt flera stora 
översvämningar har visat 
detta tydligt både för 
privatpersoner och för 
företag.

Många av de anmälningar vi 
får in till Länsförsäkringar 
Jönköping idag beror på 
vädret. Skador som kan ge 
stora konsekvenser på både 
fastigheter och marker. 
Länsförsäkringar tar väldigt 
allvarligt på dessa hot och 
forskar ständigt i hur man 
bäst kan förebygga skador. 
2015 anställdes bland andra 

meterologen Pär Holmgren 
på Länsförsäkringar AB  
för att undersöka hur man 
bäst kunde förebygga 
naturskador kopplade till 
klimatförändringar.  

Vi har också under 
flera år arbetat med 
olika projekt inom 
klimatanpassningsområdet. 
Klimatanpassning handlar om 
samhällets motståndskraft 
och förändringsarbete inför 
framtida klimatförändringar. 

Vårt bolag har arbetat på 
olika sätt inom området. Dels 
är vi aktiva i arbetet med 
Länsstyrelsens Klimatråd 
och dess fokusgrupp 
¨Klimatanpassning” där jag, 
Lennart Sundberg ingår. 
Dels har vi finansierat 
olika skadeförebyggande 
insatser, bland annat 

översvämningsbarriärer 
till Räddningstjänsten och 
en kartering av Svartåns 
översvämningsrisker, i 
projektet SANT.  Detta har 
lett till att vi har stor kunskap 
inom området för att kunna 
vara förberedda och kunniga 
om någonting inträffar. 

Det finns dock saker du som 
kund också kan göra för att 
förebygga skador på ditt hem. 
Läs vidare i broschyren för 
att lära dig mer. Eller kom in 
till oss på Länsförsäkringar, vi 
svarar gärna på dina frågor.

Lennart Sundberg
Skadeförebyggare
Länsförsäkringar Jönköping

Klimatförändringarna och våra hem



• Var förberedd –  
kontrollera med din 
kommun och dina gran-
nar om det förekommit 
översvämningar i området 
tidigare.

• Kontrollera om det finns 
närliggande sjöar, vatten-
drag eller sänkor som kan 
svämma över och rådgör 
med din kommun.

• Om ditt hus är försett 
med källare så spola och 
underhåll dränerings-
ledningar med jämna 
mellanrum.

• Förvara inte föremål på 
golv i fuktkänsliga utrym-
men. Placera föremålen 
minst en decimeter 
över golvet genom att 
till exempel ställa på 
lastpallar eller liknande. 
 
 

• Undvik sluttningar eller 
fall direkt mot huskrop-
pen. Marken ska luta från 
huset.

• Se till att regnvatten inte 
samlas mot huskroppen 
utan leds bort från huset.

• Anlägg diken, vallar eller 
förstärk dränering om du 
har vatten som rinner mot 
din fastighet.

• Välj inte enbart hårda 
material runt huset (platt-
sättning, asfalt med mera) 
utan anlägg även ytor där 
vatten kan rinna undan.

• Bygg tak över källar- 
trappor.

• Ofta finns en golvbrunn 
i trappnedgångar mot 
källaringång. Se till att 
brunnen är rensad och att 
den fungerar som den ska. 
 
   

• Rensa hängrännor, stup-
rör och silar från kvistar, 
löv, tegelsand och annat 
som kan hindra vattnet.  

• Kontrollera att takpan-
nor/takbeklädnad håller 
helt tätt. Ett litet takläc-
kage kan bli en omfat-
tande vattenskada vid ett 
skyfall.

• Undvik att plantera träd 
för nära huset. Trädens 
rötter kan skada husets 
grund och dränering.

• Kontrollera att dränering 
och eventuella stenkistor 
fungerar som de ska och 
vid behov kontakta fack-
man att rådgöra med.

• Installera översväm-
ningsskydd i källare, till 
exempel i form av av-
stängningsbar golvbrunn, 
backvattenskydd eller 
backventiler på avlopp.

Exempel på åtgärder för att 
förebygga översvämningsskada För den som drabbats av 

översvämning är självrisken 
i villaförsäkringen normalt 
10.000 kronor. 

En vanlig villa- eller fritidshus-
försäkring gäller om vattnet 
rinner in genom fönster, 
dörrar och ventiler. 

Om vatten tränger in genom 
grunden, fasaden eller genom 
taket är det inte säkert att 
din försäkring gäller. För-
säkringen täcker alltså inte 
alltid skador som orsakats av 

att vatten läcker in, så det är 
viktigt att försöka förebygga 
att skada inträffar.

Många gånger kan du kom-
plettera din försäkring med 
en tilläggsförsäkring som ger 
ett bättre försäkringsskydd 
än standardförsäkringen. 
Kontrollera med ditt för-
säkringsbolag att du är rätt 
försäkrad. 

Kontakta oss snarast möjligt 
när skada har identifierats.  
Vi på Länsförsäkringar 

Jönköping kan många gånger 
ge värdefulla tips och hän-
visningar som underlättar 
arbetet att begränsa skadan. 
I vissa fall kan vi även komma 
att besiktiga skadan. 

Agera snabbt för att i  
möjligaste mån begränsa 
skadan. Kassera inga skadade 
föremål utan att först tala 
med oss på Länsförsäkringar. 
Dokumentera gärna själv 
skadan och skadade föremål 
genom att ta bilder.

Vad säger försäkringen?

När klimatet förändras tyder 
mycket på att det kommer 
att regna kraftigare än tidi-
gare. Om du funderar på att 
bygga egen villa eller köpa ett 
befintligt hus så kan du själv 
medverka till att undvika 
framtida översvämningar av 
din fastighet.

Förr byggdes husen ofta på 
höglänt mark för att undvika 
fukt och översvämning.  
Kanske är det dags att tänka 
så igen! Vi har sammanställt 
en lista på saker som är bra 
att tänka på inför husköpet 
för att skydda sig mot denna 
typ av skador. 

• Om det finns källare 
kontrollera med mäklare, 
fastighetsägare eller  
kommun om det förekom-
mit källaröversvämning 
tidigare. I så fall överväg 
att sätta backventil på 
utgående ledning. 

• Hus med garagenedfart 
och garage i källaren är 
överrepresenterade när 
det gäller översvämning. 
Om du funderar på att köpa 
ett sådant hus så är det 
särskilt viktigt att ta reda 
på om det varit problem 
med översvämning tidigare. 
Ibland väljer man då att 
fylla igen garagenedfarten 
och bygga garage eller car-
port i markplan istället.  

• Bygg tak över eventuell 
källartrappa.

• Kolla med kommunen 
så det inte finns någon 
lågpunkt på gatan där ”in-
stängt vatten” kan samlas 
vid kraftiga regn.

• Om huset är gammalt 
kontrollera om ledningar 
och dränering är bytta.

• Om kunskapen är dålig om 
ledningarnas kondition 
och om hur ledningarna är 
kopplade, kontakta fack-
man för att få dem filmade 
och be att få se filmproto-
kollet.

Låt inte drömmen om en egen villa 
bli en mardröm

För att undvika fuktskador på dina saker vid översvämning är 
det bra att ställa dem minst en decimeter ovanför marken på 
till exempel lastpallar.



   Om du bygger i vattennära 
läge så tänk på att vattnet 
kan stiga mycket i framtiden. 
Bygg tillräckligt högt över 
vattenytan.

   Undvik låglänta områden där 
vatten kan bli stående när det 
regnar mycket.

   Bygg inte med källare.

   Diskutera husets nivå med 
kommunen. Ju högre huset 

är placerat i förhållande till 
omgivande mark desto mindre 
är risken för översvämning vid 
extrem nederbörd.

   Anlägg inte en platt trädgård 
utan se till att marken lutar 
från huset.

   Om huset byggs på  
sluttande mark där  
regnvatten kan rinna in på 
tomten från angränsande 
område, anlägg avskärande 

dike eller förstärkt dränering i 
tomtgränsen.

   Om du funderar på att själv ta 
hand om dagvattnet på tom-
ten, i till exempel en stenkista, 
försäkra dig om att marken 
har rätt beskaffenhet för att 
klara det. 

   Välj hus som byggs med be-
prövad teknik och med kända 
metoder. 

Bygga egen villa Skotta taket rätt och skotta
rätt tak!

Även på vintern kan större 
nederbördsmängder ställa 
till med problem. En regel är 
att det är först när det blir 
ett snölager som är cirka en 
halv meter som det börjar 
bli dags att fundera på att 
skotta bort snön från taket 
och att skotta på rätt sätt.

Har du en plattare eller 
enklare takkonstruktion bör 
du oftare göra en översyn 
och skotta vid behov. Men då 
är det viktigt att du använder 
rätt teknik när du skottar. 
Om du har en villa med ett 
så kallat sadeltak och inte 
har en huskropp i vinkel, 
behöver du inte skotta alls. 

Om du som villaägare ändå 
bedömer att konstruktio-
nen får för tung belastning 
av snön, ett tecken är att 
ytterdörren kärvar, så är det 
viktig att skotta taket, men 
att inte skotta bort all snö 
på taket. Låt det gärna vara 
kvar ungefär en decimeter. 
Annars är risken stor att du 

skadar taket med snö-
skyffeln med följd att det 
läcker in vatten när snön 
smälter eller när det regnar.

Om du har en industri-
fastighet eller större 
byggnader på lantbruk, är 
det viktigt att skotta taket 
för att få ersättning från sin 
försäkring vid en eventuell 
skada. Om du inte har sett 
till ditt tak och skottat 
bort tung snö har de 
flesta försäkringar villkor 
om minskad eller utebli-
ven ersättning om taken 
bryter samman på grund av 
snötryck. Men det gäller i 
de flesta fall inte villor.

Hur ska du skotta?

   Skotta lika mycket på båda 
sidor samtidigt.

   Skotta inte bort all snö på 
ena sidan av taket, då kan det 
uppstå en snedbelastning. 

Vilka tak ska du skotta?

   Platta tak, och traditionella 
sadeltak med ränndalar/vin-
kelrännor.

Vilka tak behöver inte skottas?

   Sadeltak på en normalvilla 
utan huskropp i vinkel.

Glöm inte din egen säkerhet!

Använd säkerhetslina när du är 
på taket. Anlita en fackman om 
du känner dig osäker. 

Tänk efter innan du skottar



Ett längre strömavbrott  
under vinterhalvåret är  
betydligt tuffare att klara av än 
om det sker under sommar- 
halvåret. Därför gäller det att 
du vet hur du ska agera och 
att du har förberett dig för att 
klara situationen på bästa sätt.  

• Stäng dörrar och fönster. 
Se till att klä dig varmt och 
använd ett begränsat antal 
rum.

• Undvik att öppna dörren till 
kylen och frysen i onödan. 
Om frysen hålls stängd  
håller den kylan i flera dygn. 
Om det är kallt ute så kan 
du förvara dina kyl- och 
matvaror där, oåtkomliga 
för djur. 

• Vid långvarigt strömavbrott 
kan det vara bra att fylla 
upp hinkar och dunkar med 
vatten. Stäng av disk- och 
tvättmaskin och vrid av 
vattnet så att de inte fryser 
sönder. Stäng av element 
och kom ihåg att vrida på 
dem ett i taget när elen är 
tillbaka.

Klarar du ett långvarigt strömavbrott under vintern? Säkrast att hålla sig inomhus när 
det stormar 

   Följ SMHI:s prognoser och 
varningar noggrant om 
storm är på väg.

   Säkra upp lös egendom som 
trädgårdsmöbler, parasoller 
eller annat som kan flyga 
iväg och skada egendom 
och personer. Fäll in mar-
kiser. De allt mer populära 
studsmattorna är ett stort 
vindfång så förankra dessa 
väl, eller ställ dem där de är 
skyddade. 

   Efter stormen kan du göra 
en översyn av t ex yttertaket 
på fastigheten. Har stormen 
skadat ett tak bör du till-
fälligt försöka täcka över 

så inga följdskador uppstår 
vid till exempel nederbörd.  

   Har du blivit strömlös under 
stormen ska du inte öppna 
frysen i onödan. 

   Se över träd på- och intill 
din fastighet. Skadade, sjuka 
eller ruttna träd och grenar 
kan ryckas loss i kraftig 
vind.

   Viktigast av allt är att du 
håller dig inomhus när det 
stormar som värst. Undvik 
om möjligt att resa med bil 
eller annat fortskaffnings-
medel. 

Förbered dig inför stormen

De flesta av oss känner nog 
till och kommer ihåg stormen 
Gudrun den 8 januari 2005 
och stormen Per den 14  
januari 2007. Men det har 
varit stormar närmare i tid 
också, och tendensen verkar 
vara fler kraftiga stormar än 
vad som var vanligt förr. 

Det går ännu inte att fast-
ställa helt säkert om det är 
den globala uppvärmningen 
som är orsaken till fler  
stormar eller om det är en 
naturlig variation. En sak 

är dock säker. Stora krafter 
sätts i rörelse när en storm 
härjar. Då kan det vara bra att 
veta att det finns försäkrings-
skydd mot stormskador, det 
vill säga vindar över 21 m/s. 
Det bästa man kan göra är 
att hålla sig inomhus när det 
stormar som värst. Tak- 
pannor och plåttak kan blåsa 
av taken, träd kan knäckas i 
blåsten och lösa föremål kan 
plötsligt komma flygande. 
Men det går faktiskt att före-
bygga skador på sin egendom 
innan stormen kommer. 

GÄLLER 
FÖRSÄKRINGEN?
I de allra flesta fall 
täcker din försäkring 
de åskskador som 
uppstår. Dock brukar  
det vara kraftiga  
åldersavdrag på  
elektriska apparater, 
tv, datorer och  
telefoner.

   Vattendunkar.

   Säkringar.

   Tändstickor, stearin- och 
värmeljus.

   Batterier och batteri- 
driven radio.

   Ficklampa.

   Fotogenlampa.

   Packa gärna en ”krislåda” 
i förebyggande syfte. 
I den kan du packa 
matkonserver, batterier 
och filtar. 

Bra att ha hemma



Överspänningsskydd skyddar 
elektroniken 
En tredjedel av 
åskskadorna sker under juli 
månad och vanligast är att 
åskan orsakar elfel, som kan 
leda till bränder. 

Åskväder är alltså vanligast 
under sommarmånaderna 
och uppstår framför allt 
på eftermiddagen. Och 
enligt statistik från SMHI 
är det vanligare med åska 
i inlandet. Det är många 
gånger skador på elkablar, 
telefon, dator, modem och 
tv, men även på kyl och frys 
som åskan orsakar. Ibland 
kanske man inte upptäcker 
åskskadan förrän framåt 
hösten när värmen ska 

slås på. Då kan skadade 
elledningar orsaka bränder. 
Det som orsakar de flesta 
skadorna är så kallade 
inledningsskador. Kraften 
från blixten leds in i 
huset eller byggnaden 
genom det befintliga 
ledningsnätet (el, tele med 
mera). För att undvika 
att det händer kan du 
installera ett fast monterat 
åsköverspänningsskydd för 
el, telefon och eventuellt 
kabel-tv. Om du inte har 
överspänningsskydd bör du 
dra ur kontakter till telefon, 
dator, tv och annan  
elektronisk utrustning. 

Värme tycker många är skönt, 
men det kan innebära problem 
för andra. Värmeböljor väntas 
bli vanligare i framtiden i 
samband med att att klimatet 
förändras.  

En värmebölja betecknas av 
SMHI som ”en sammanhäng-
ande period då dygnets högsta 
temperatur överstiger 25oC 
minst fem dagar i sträck”. Om 
du inte mår bra av värme finns 
det åtgärder du kan vidta för 
att lindra besvären.

   Vistas i det rum som är 
svalast. Det kan skilja ett 
antal grader mellan olika 
rum.

   Hindra solens strålar från 
att komma in genom föns-
ter. Bäst är markiser, men 
gardiner och persienner 
fungerar också.

   Vädra huset under natten 
då luften är lite svalare.

   Har du källare, kanske du 
ska sova där om det finns 
möjlighet.

   Drick mycket vätska och ta 
flera korta kyliga duschar 
under dagen. 

   Vid behov, köp en portabel 
luftkonditionering. 

Håll huvudet kallt

Med ökad och intensivare 
nederbörd ökar även risken 
för hussvamp. Fastig- 
heter med främst så kallad 
torpagrund/krypgrund löper 
större risk att få besvär med 
röta och svamptillväxt. 

I äldre fastigheter kan  
hussvamp bero på att man 

har bytt värmesystem, gått 
från vedeldning till värme-
pump, vilket gör att skor- 
stenen inte värms upp på 
samma sätt som tidigare och 
som då fått krypgrunden att 
torka upp. Detta ger i sam-
band med felaktig ventilation 
upphov till svampens tillväxt. 

Du bör kontrollera med ditt 
försäkringsbolag om din för-
säkring gäller för hussvamps-
skada. Om inte, kan det finnas 
tilläggsförsäkringar att 
teckna.

Mer nederbörd ökar risken för 
hussvamp

   Se till att torpargrund/kryp-
grund är fri från fukttillskott 
och att dränering och 
ventilation fungerar.

   Se till att fukt inte blir stående 
– det vill säga bra ventilation 
och avrinning av vatten. 

   Inspektera krypgrunden 
regelbundet och se till att den 
är torr och fri från skräp.

   Se till att regnvatten från 
hängrännorna leds bort från 
huset. Sätt huv på skorstenen 
så undviker du att skor-
stensstocken blir fuktig av 
regnvatten.

   Lägg en tät plastfolie i hela 
grunden som förhindrar 
markfukt att tränga upp till 
blindbotten.

   Vid behov, installera en  
mekanisk avfuktare i  
grunden.

Skydda dig mot hussvamp

   Installera överspännings-
skydd mot så kallade  
inledningsskador.

   Se till att ha en fungerande 
jordfelsbrytare.

   Se till att ha fungerande 
brandvarnare och brand-
släckare.

   Dra ur kontakter till elektriska 
apparater.

   Använd aldrig lampor, 
kontakter, sladdar eller 
elektriska apparater som 
verkar skadade, luktar eller 
låter konstigt.

Vad kan du göra?



Liten ordlista för dig med eget hus
Vatten och avloppsfrågan 
kan vara löst på många olika 
sätt. Om du vill veta vad som 
gäller för just din fastighet 
kontaktar du kommunen. 
 
VA-verksamhetsområde. 
Om din fastighet är placerad 
i en stad eller ett samhälle 
ligger det vanligtvis inom ett 
så kallat VA-verksamhets- 
område. I så fall har du kom-
munalt vatten och avlopp. 
Bor du utanför VA-verk-
samhetsområde har du själv 
ansvar för vatten och avlopp 
– vattenbrunn, ledningar, 
avloppsrening med mera.

Servisledningar. Ledningar-
na mellan huset och kommu-
nens huvudledningar kallas 
servisledningar.

Förbindelsepunkt. När 
ledningarna byggdes drog  
kommunen fram ser-
visledningarna till en så 
kallad förbindelsepunkt, 
som brukar ligga i närheten 
av tomtgränsen. Det är du 
som fastighetsägare som 
ansvarar för vatten- och 
avloppsledningarna innanför 

förbindelsepunkten. Ta reda 
på var avstängningsventi-
len för tappvattenservisen 
ligger och se till att den är 
tillgänglig.

Vattenmätare. Vatten- 
mätaren ägs av kommunen 
men det är fastighetsägaren, 
som ansvarar för kringut-
rustningen, till exempel 
ventilerna vid vatten- 
mätaren. Det är bra att 
kunna stänga dem om du får 
en vattenläcka inne i huset. 
Ta reda på var de finns och 
kontrollera så de tätar.

 Avlopp. Man brukar dela 
upp begreppet avlopp i 
spillvatten och dagvatten. 
Spillvattnet kommer inifrån 
huset (från toalett, dusch, 
diskbänk och liknande) och 
leds till en avloppsrenings-
anläggning. Dagvattnet 
kommer från tak, markytor 
och dräneringsledningar 
utanför huset och rinner till 
närmaste vattendrag.

Dräneringsledning. Runt 
husgrunden ligger i de flesta 
fall en dränering som helst 

ska vara kopplad ihop med 
fastighetens dagvatten 
via dagvattenservisen till 
kommunens dagvatten-
system. Ibland är den, av 
nivåskäl, kopplad ihop med 
fastighetens spillvatten via 
spillvattenservisen till kom-
munens spillvattensystem. 

Stenkista. Det förekommer 
att fastighetens dagvatten 
inte är kopplat till kommu-
nens dagvattensystem utan 
istället tas omhand inne på 
fastigheten. Vanligtvis leds 
det då till en stenkista eller 
någon annan typ av magasin, 
varifrån det infiltreras ner 
i marken. Efterhand brukar 
stenkistor sätta igen och 
materialet behöver då  
bytas ut. 

Självfallsledningar. Det 
vanligaste är att spillvatten-
ledningarna är lagda i ett 
självfallssystem. Ibland har 
kommunen istället valt ett 
trycksatt system, där varje 
fastighet är försett med en 
liten pumpstation.


