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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett 
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. 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. 
 

Välj rätt åskskydd till din robotgräsklippare 
 

 
Vi har allt mer elektronik i våra hem som är känsliga för åsknedslag. Åsksäsongen är inte slut än, men 
när Länsförsäkringar summerar åskskadorna har åskan hittills i år förstört värden för nära 52 miljoner. 
Senast i raden uppmärksammade offer är robotgräsklipparna och det är en god ide att se över 
åskskyddet till nästa sommar.  
– Jag brukar säga att åskan är lat och närsynt, se till att åskan har en enklare och säkrare väg att följa än 
in i husets elnät eller via din elektronik, råder Tomas Ekman, skadeförebyggare på Länsförsäkringar. 
 
Åskan kan komma åt robotgräsklipparens elektronik på flera sätt. Antingen leds den in via guideslingan som leder 
roboten till laddstationen eller via signalslingan som ligger runt gräsmattan som ska klippas. Även elmatningen till 
robotens laddstation kan leda åskan. Men det finns sätt att skydda roboten. 
 
– De större åskskyddsleverantörerna erbjuder färdiga lösningar för robotgräsklipparna. För att du ska veta att du 
satsar på ett skydd som fungerar är det bästa att ringa en elinstallatör för råd och installation, egenmonterade 
produkters skydd kan variera stort, säger Tomas Ekman, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.  

Åskan letar sig till jord på enklaste sättet. Ett åskskydd som visar vägen till den jord som nätägaren levererar har 
högst säkerhet och då undviker du att drabbas av förstörd elektronik. 
 
– Ett generellt råd vad gäller åska är att dra ur alla kontakter under ovädret, men åskan kan ändå hoppa från 
strömuttaget, därför är ett åskskydd som använder elnätets jord det allra bästa, säger Tomas Ekman.  
 
 
Så gör du för att undvika åskskador 
 Installera både överspänningsskydd och jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare slår av strömmen automatiskt vid 

för låga värden och minskar risken för brand, men skyddar däremot inte elektrisk utrustning vid åska och 
blixtnedslag. 

 Låt installera ett åskskydd som använder elnätets jord.  
 Ladda inte batterier under åskoväder och dra ur strömkontakterna på elektronik  
 Har du solcellsanläggning ska du ha ett överspänningsskydd på både lik- och växelströmssidan. 

 
 
Bilaga: Tabell ersättning för åskskador 2008-2019 
 
Kontakt: 
Tomas Ekman, skadeförebyggare, Länsförsäkringar, 070-670 91 40, tomas.ekman@lfvasterbotten.se 
Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se 
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Bilaga: 
 
 
Ersättningar för åskskador i privata hem (ej lantbruk och företag)  
 

År                                           Skadekostnad i kronor 

2008 32 957 215 

2009 37 430 408 

2010 28 355 078 

2011 59 156 977 

2012 23 075 305 

2013 36 820 098 

2014 86 850 950 

2015 25 449 673 

2016 29 752 826 

2017 19 051 309 

2018 47 073 734 

2019 jan-aug 51 712 223 

Totalt 477 685 796 

 
 
 
 
 


