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ET TRYGGERE DANMARK

Et tryggere Danmark
Et udspil om at forebygge skader, så uheldet ikke sker

Tryghed er forsikringsbranchens kerneydelse

Teknologi skaber nye forsikringsmuligheder

Forsikring handler om at skabe tryghed for hver enkelt
borger. At være et sikkerhedsnet, når skaden sker, så almindelige danskere og virksomheder ikke skal bekymre
sig om, at de skal gå fra hus og hjem, hvis uheldet er ude.

Forsikringsbranchen er i dag en aktiv medspiller, når det
kommer til at forebygge skader. Branchen udvikler løbende nye og bedre forebyggelsesløsninger, som hjælper borgere og virksomheder til at forebygge og minimere risikoen for skader. Hertil kommer, at nye digitale løsninger også
vil bidrage til at forbedre mulighederne for at forebygge
skader, ligesom den teknologiske udvikling vil skabe nye
forsikringsbehov hos borgere og virksomheder.

Traditionelt har forsikringsbranchen sikret den enkelte
borger og virksomhed i form af erstatning i kroner og
øre, når uheldet var ude. I fremtiden kommer den tryghed
forsikringsbranchen leverer i endnu højere grad til at
handle om, at uheldet aldrig kommer til at ske. Det er en
gevinst for både borgere, virksomheder og samfundet.
Færre skader vil gavne den enkelte kunde, som vil opleve
mere tryghed. Ligesom færre skader vil gavne klimaet og
hele samfundet i øvrigt, da færre ting skal erstattes, hvis
vi bliver bedre til at forebygge og herved undgå skader.
Forebyggelse er derfor et vigtigt indsatsområde for forsikringsselskaberne.

Danskerne vil gerne forebygge skader
Forebyggelse af skader er også vigtigt for danskerne. F&P
har spurgt danskerne i slutningen af 2021, hvad de synes,
et forsikringsselskab skal have mest fokus på. Her svarede 83 pct. af danskerne, at de gerne have hjælp fra deres
forsikringsselskab til at forebygge skader. Hertil kommer,
at 45 pct. af danskerne også godt vil have brugte produkter i erstatning frem for nye, hvis det kan gavne klimaet.
Ligesom knap 40 pct. gerne vil have repareret bilen med
brugte dele. Der er således en stor vilje i den danske befolkning til både at forebygge og genbruge i forbindelse
med udskiftning og reparationer af skader.

Klimaforandringerne vil også medføre nye skadesrisici,
som kalder på nye forebyggelsesløsninger. Den teknologiske udvikling kommer til at skabe nye forventninger til
forsikringsselskabernes produkter, hvilket også kalder
på flere fælles løsninger og samarbejder på tværs af interessenter. Forsikringsbranchen arbejder målrettet for at
kunne levere det danskerne efterspørger og kunne styrke
danskernes tryghed gennem forebyggende tiltag fra branchen såvel som i samarbejde med andre interessenter.
F&P vil med denne forebyggelsesstrategi skabe en fælles
ramme for branchens forebyggelsesindsats, så det bliver
endnu mere tydeligt, hvilke målsætninger branchen har på
forebyggelsesområdet.

Forebyggelse skal skabe mere tryghed
F&P arbejder med seks strategiske fokusområder indenfor forebyggelse, som det fremgår af nedenstående figur.
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FOREBYGGELSE AF TRAFIKUHELD

F&P arbejder for:
Trafikuheld medfører hvert år mange dødsfald, tilskadekomne og store materielle omkostninger for både privatpersoner og virksomheder. Branchen har i en årrække
bidraget til at nedbringe antallet af skader og omfanget
af de skader, som alligevel forekommer. Det gøres ved at
bidrage med ekspertise om risici, sikkerhed, uheldsforekomster mm.
Antallet af trafikuheld har været faldende over en årrække, og siden 2012 har dødstallet ligget under 200 om året.
Det er en halvering fra antallet af trafikdræbte omkring
årtusindeskiftet og væsentligt under eksempelvis de 1.200
mennesker, der mistede livet i trafikken i 1971. Der er dog
stadig potentiale til at nedbringe antallet af dræbte og
tilskadekomne yderligere. For en ulykke er én for meget.

trafikuheld

Forebyggelse af trafikuheld

•

At antallet af trafikdræbte- og uheld nedbringes.
F&P indgår bl.a. i Færdselssikkerhedskommissionen
og støtter deres mål om, at antallet af trafikdræbte- og
uheld reduceres til maks. hhv. 90 og 900 i 2030

•

At sikkerheden i trafikken øges for alle trafikanter
(såvel kørende, cyklende som gående) igennem flere
oplysningskampagner

•

Ændringer i færdselsloven, der styrker mulighederne
for at forebygge trafikuheld

•

At bilejerne selv får ejerskab over deres bildata, da det
vil gøre det lettere at anvende bildata mere aktivt til
forebyggelse af trafikuheld, herunder igennem bedre
forsikringsprodukter.
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Forebyggelse af bygningsskader

F&P arbejder for:
Hvert år håndterer forsikringsselskaberne mere end
350.000 bygningsskader, store som små. Siden 2015
er byggelovgivningen ændret utallige gange, hvor man
er er gået fra et konkret beskrevet regelgrundlag til en
funktionsbeskrivelse. Det betyder nye udfordringer for
forsikringsselskaber, rådgivere og håndværkere med at
forstå og overholde regelgrundlaget. F&P er forsikringsbranchens talerør i dialogen med myndigheder og styrelser på området. For at forebygge bygningsskader har F&P
stort fokus på kvalitetssikring i byggeriet, samt at byggefejl
ikke gentages. Valg af materialer og byggemetode har stor
betydning for bygningens samlede levetid og kvaliteten
mange år frem i tiden. F&P indgår løbende i dialog med
myndigheder og interessenter for at understrege vigtigheden af dette.

bygningsskader

FOREBYGGELSE AF BYGNINGSSKADER

•

At forsikringsbranchens erfaringer bringes i anvendelse i byggelovgivningen

•

At vi følger udviklingen i byggeriet mht. risikoområder
og byggemetoder

•

At vi har fokus på nye produkter og materialer, som
har stor betydning for byggeriets samlede kvalitet og
levetid

•

At F&P i tæt samarbejde med byggeriets parter, forskningsinstitutter og andre interesseorganisationer
arbejder for kvalitetssikring i byggeriet herunder at
undgå byggesjusk, byggefejl og sikre, at fejl ikke gentages. Der kan fx være at udarbejde materialer således,
at skader kan forebygges.
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FOREBYGGELSE AF TYVERI OG INDBRUD I PRIVATE HJEM

F&P arbejder for:
I Danmark er antallet af indbrud i private hjem pr. ind•
bygger højere end i vores nabolande. I 2009 – som er
rekordåret for indbrud - rundede forsikringsselskaberne
1 mia. kr. i erstatningsudbetalinger efter indbrud i mere
end 47.000 boliger. Det er et alvorligt samfundsproblem
med store økonomiske såvel som tryghedsmæssige konse- •
kvenser. Antallet af indbrud faldt kraftigt i begyndelsen af
COVID-19-krisen, men er nu på vej op igen. Der er uanset
niveauet behov for, at antallet af indbrud i private hjem be- •
grænses mest muligt. Forsikringsbranchen spiller en stor
rolle i at forebygge indbrud. I F&P arbejder vi tværgående
på at forebygge indbrud via en række forskelligartede
tiltag.
•

•

indbrud

Forebyggelse af tyveri og indbrud i
private hjem

At nedbringe antallet af indbrud i private hjem. Derfor
støtter F&P BoTrygts mål om at reducere antallet af
indbrud til under 10.000 om året. Det gør F&P bl.a. ved
rådgivning om indbrudssikring af private hjem
Initiativer, som giver politiet bedre mulighed for at
hæve sigtelsesprocenten for indbrud
At vi sætter ind i hæleriets kredsløb og på bedre indbrudssikring via partnerskaber med myndighederne,
Det Kriminalpræventive Råd og BoTrygt

At begrænse antallet af cykeltyverier ved bl.a. at være
en del af VAREFAKTA’s testpanel, der tester cykellåse.
Vi har fokus på nye angrebsmetoder og nye produkter
og teknologier, der bringes på markedet
At selskaberne har adgang til forsikringsgodkendte
sporingsenheder, som anvendes i dyre personbiler,
motorcykler og entreprenørmaterialer.
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FOREBYGGELSE AF TYVERI OG INDBRUD PÅ ERHVERVSOMRÅDET

F&P arbejder for:
Indbrudssikring af virksomheder er ikke lovreguleret.
•
F&P er omdrejningspunkt for forsikringsselskabernes
krav til sikring af virksomheder; et arbejde, der er udbygget gennem mange år. Det er i branchens og samfundets
interesse at fastholde et højt sikringsniveau og samtidig
minimere skaderne.
•
Antallet af indbrud i virksomheder er siden indførelsen
af de fælles minimumskrav til sikring af virksomheder
(sikringsniveauerne) faldet markant. Tilbage i 1989 var der •
over 35.000 indbrud i virksomheder. I dag er det reduceret til omkring 7.000. Trods den store reduktion i antallet
af indbrud er skadesudbetalingerne i dag på omkring 200
millioner om året, hvilket viser vigtigheden af fortsat at
styrke forebyggelsen for indbrud.
•

tyveri

Forebyggelse af tyveri og indbrud på
erhvervsområdet

At vi vedligeholder, udvikler og fremmer et system
for sikring af virksomheder, som anvendes af forsikringsselskaber, rådgivere, producenter og installatører i sikringsbranchen. Dette formidles på Sikringsguiden.dk

At have fokus på nye sikringsprodukter, som har stor
betydning for en virksomheds sikring mod indbrud
Viden om nye tendenser i samfundet, nye risici og nye
indbrudstendenser omsættes til konkrete forebyggelsesinitiativer til gavn for selskaberne og de forsikrede
virksomheder
Ensartede og aktuelle sikringsmanualer for hele Danmark og Norden.
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FOREBYGGELSE AF BRANDSKADER

F&P arbejder for:
Brandskader udgør en meget stor andel af de samlede
erstatningsudbetalinger fra forsikringsselskaberne. Hvert
år udbetaler forsikringsbranchen næsten 3 milliarder kr.
i erstatning til brandskader. Ca. 500 brande er af særligt
stort omfang og koster enkeltvis mere end 1 million kr. i
erstatning. F&P har fokus på risikovurdering og videndeling på brandområdet for at mindske antallet og helst helt
undgå brandskader.

brandskader

Forebyggelse af brandskader

•

At forsikringsbranchens erfaringer om brande og
risici bringes i anvendelse over for myndigheder og
forskningsinstitutter

•

At samarbejde med politi, redningsberedskaber og
skadesservicevirksomheder om en hurtig afhjælpende indsats ved brande, så følgeskader efter brand
begrænses mest muligt

•

At forsikringsbranchens viden og erfaringer formidles via materialer om brandsikring af bygninger, anlæg
og installationer således, at skader kan forebygges

•

At have fokus på nye risikoområder, der kan give anledning til eller øge konsekvenser ved brand, fx el- og
hybridbiler.
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FOREBYGGELSE AF KLIMASKADER

F&P arbejder for:
FN’s klimapanels seneste rapport fra august 2021 taler
sit tydelige sprog; vi kommer til at se voldsommere klima
i fremtiden og deraf også flere klimarelaterede skader.
I Danmark mærker vi allerede effekten af klimaforandringerne, hvor vi særligt er påvirket af et stigende antal
skybrud, ligesom stigende grundvandsspejl og oversvømmelser sætter borgere og kommuner under pres. Det giver
grundlag for oversvømmede kældre og druknede ejendele, hvis ikke vi bygger fornuftigt og lærer at håndtere
vandet på en fornuftig måde.
Skader efter skybrud er omkostningstunge og en stor
udgift for forsikringsselskaberne, der årligt udbetaler
mellem et par hundrede millioner kr. og flere milliarder kr.
til skader – afhængigt af, hvor skybruddene finder sted og
deres intensitet.

klimaskader

Forebyggelse af klimaskader

•

At der laves en national klimatilpasningsplan som
understøttes af en klimatilpasningsfond

•

En lovændring ift. accessoriske virksomheder, der
kan understøtte selskabernes forebyggelsesarbejde

•

Øget datadeling mellem forsikringsselskaber, kommuner og andre myndigheder

•

At indgå i projekter for at skabe opmærksomhed,
generere viden og erfaringer for at sætte fokus på
klimatilpasning i kommunerne

•

At kommunerne prioriterer klimatilpasning og samarbejder tværkommunalt om forebyggelse af de klimaskader, der ikke respekterer kommunegrænserne.

For at forebygge store skader er der behov for at have et
højt klimatilpasningsniveau. Klimatilpasning handler om
håndtering af vand fra oven (skybrud), fra siden (stigende
havvand) og fra neden (stigende grundvand). Forsikringsselskaberne spiller en central rolle i forhold til klimatilpasning i Danmark, da selskaberne har data om skybrud, som
eksempelvis kan bruges til at prioritere klimatilpasningsinitiativer.
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Forebyggelse af cyberkriminalitet på
erhvervsområdet

F&P arbejder for:
Risikoen for cyberangreb er større end nogensinde før.
Alle virksomheder er potentielt i skudlinjen for angreb,
som kan få meget store konsekvenser for den enkeltes
bundlinje og data. Forebyggelse af cyberangreb er derfor
helt essentielt i forhold til at sikre virksomheders økonomi,
data og IT-systemer mod udefrakommende trusler og
angreb.

cyberkrminalitet

FOREBYGGELSE AF CYBERKRIMINALITET PÅ ERHVERVSOMRÅDET

•

At øge opmærksomheden om behovet for at tegne en
cyberforsikring for erhvervslivet

•

At bidrage med viden, der kan løse de regulatoriske og
politiske udfordringer, som branchen oplever på cyberforsikringsområdet

•

At videreformidle nye tendenser og risici, så selskaberne kan udvikle tidssvarende og relevante forsikringsløsninger til virksomheder

•

At skabe tryghed om kundernes data og arbejde for at
styrke it-sikkerheden bedst muligt i samarbejde med
eksterne partnere (Dansk Industri, Center for Cybersikkerhed, SMV Danmark, it-branchen mv).
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Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91

F&P er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Vi varetager branchens interesser og arbejder for, at branchen bliver kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer,

fp@fogp.dk

det danske og internationale samfund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den

www.fogp.dk

enkelte dansker, og det drejer sig om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling.
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