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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 
försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit 
finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 
 
Var försiktig när du sätter på vattnet till sommarstugan 
 
Nu öppnar vi sommarstugorna och släpper in solvärmen. Tyvärr är det också nu 
många stugägare upptäcker skador på sitt sommarställe. Det dominerande problemet 
är sönderfrusna ledningar. Länsförsäkringar har de senaste fem åren betalat ut 238 
miljoner kronor för frysskador i fritidshus. 
 
– De flesta frysskador är helt onödiga, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. 
När vi stänger stugan inför vintern drar vi ofta ner värmen för mycket, ibland helt och 
hållet. Då skapar vi risk för frysskador. 
 
I de fall stugan är igenbommad hela vintern är det nödvändigt att stänga av vattnet och 
tömma ledningarna. Om det finns vatten kvar i ledningarna bör inomhustemperaturen stå 
på plus 15 grader.  
 
– Be någon titta till huset med jämna mellanrum, uppmanar Peter Bratt. Ett strömavbrott 
under ett par dygn gör att temperaturen snabbt sjunker och ger då ofta frysskador om det 
finns vatten kvar i ledningarna. Sommarstugor är ju ofta också sämre isolerade än en 
vanlig villa. 
 
Här är tre scenarier inför stugöppningen och vad du själv kan göra om du vet eller 
misstänker att något inte står rätt till. 
 
1. En ispropp som spräckt ett rör under vintern börjar smälta på våren. Om vattnet som går 
in till huset varit påslaget, är risken mycket stor att vattnet forsat ut.  
 
– Då handlar det om tusentals liter vatten per dag om ledningen har fullt tryck, säger Peter 
Bratt. Oftast är då hela huset totalskadat och du får tillbringa hela sommaren med att 
reparera huset. 
 

• Stäng av vattnet. 
• Ring rörmokare. 
• Rädda det du kan.  

 
2. Om du öppnar vattnet in till huset och upptäcker att ett rör har skadats under vintern så 
finns det fortfarande tid att begränsa skadan.  
 

• Stäng av huvudkranen till vattnet. 
• Ring efter en rörmokare som kan täta läckaget. 
• Begränsa skadan genom att avlägsna blött material. 
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3. Om allt verkar lugnt, se över alla synliga rörkopplingar och kranar i kök och badrum för 
att upptäcka eventuella smygläckage. När du sen öppnar vattnet in till huset och alla kranar 
är stängda – gå runt och lyssna efter ett susande ljud. Om det susar kan det vara en spricka 
i ett rör inne i väggen. 
 

• Stäng av huvudkranen till vattnet. 
• Ring rörmokare som kan kontrollera om det finns spricka eller inte, och åtgärda om 

så behövs. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 
 


