
Undgå frostskader 

på dine vandrør

Aflås målerbrønden, hvis 
dette er muligt, så stop-
hanen ikke kan åbnes.

Tøm vaske- og 
opvaskemaskine 
for vand.

Kom frostvæske  i 
toilet og i alle afløb.

Luk for vandet ved  
hovedhanen og tøm  
alle vandrør.

Der er størst risiko for 

frostsprængninger, hvis

• der er hård frost.
•  vandet i rørene står stille.
•  rørene ikke er isolerede.
•  rørene ligger i et ikke-isoleret rum.

Hold huset varmt

Et rum anses for at have været util-
strækkeligt opvarmet, hvis temperatu-
ren når ned under 15 grader. 

Pas på de skjulte rør

Skjulte rør til enten varme eller drikke-
vand kan gemme sig i for eksempel 
skunkrum, på loftet eller andre steder, 
hvor rørene løber uden for husets 
klimaskærm (alt det, der skiller ude fra 
inde for eksempel ydervægge, vinduer, 
tag, hoveddør). 

Isoler dine vandrør

Normalt er det ikke så dyrt at efter-
isolere vand- og varmerør som værn 
mod frostsprængninger. Det koster 
typisk omkring 10 til 30 kroner per 
meter isolering, og den udgift vil 
være tjent hjem efter relativt kort 
tid. Alle de rør, som løber uden for 
boligens ’varme zone’ for eksempel 
på loftet eller i skunken, bør være 
isolerede. 

Hvad gør jeg, hvis der er 

is i rørene?

Du kan selv forsøge at tø isen op ved for 
eksempel at lægge varme håndklæder 
om rørene, men det kan tage lang tid, 
hvis problemet er slemt. I de fleste til-
fælde kan det betale sig at kontakte en 
vvs-installatør, som kan sætte elektrisk 
spænding til røret, som vil tø isen hur-
tigt op. Brug aldrig varmepistoler eller 
ukrudtsbrændere til at tø vandrør op. 

Hvad gør jeg, hvis vand-

røret er sprunget?

Har du et sprunget vandrør, bør du 
hurtigst muligt få lukket for din hoved-
hane, så der ikke løber vand ud i boligen. 
På den måde begrænser du skaden og 
undgår, at din næste vandregning bliver 
meget stor. Kontakt derefter en vvs- 
installatør, som kan reparere de ødelag-
te rør og eventuelt flytte dem, hvis det 
er nødvendigt. Anmeld herefter skaden 
til dit forsikringsselskab.

Vær opmærksom  

på din forsikring

Det er altid en god ide at tjekke, om din 
forsikring dækker uheld som følge af, 
at du ikke har haft nok varme på. Hvis 
du har sommer- eller fritidshus, bør du 
også undersøge, om din forsikring dæk-
ker, hvis der sker en skade som følge af 
frost i uopvarmede bygninger.

En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør. Derfor får du her nogle tips 

til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus. 

Luk sommer- eller fritidshuset 

rigtigt ned for vinteren
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