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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. 
 

 

Sveriges största brandövning ska rädda liv  
 

 
Vi övar på jobbet hur vi ska utrymma vid brand, men få familjer har övat praktiskt på vad de ska göra om det börjar 
brinna hemma. När Länsförsäkringar gjorde en undersökning hade bara 2 av 10 pratat med sin familj om hur de ska 
agera om det börjar brinna och ingen hade brandövat. Samtidigt omkommer ett hundratal personer varje år i 
bränder. Då föddes initiativet ”Sveriges största brandövning”, som nu genomförs för tredje året i rad och där alla 
Länsförsäkringars 23 lokala bolag sluter upp med olika aktiviteter.  
 
– Under sista veckan i november ordnar vi aktiviteter runtom i Sverige med fokus på brandsäkerhet, vi utbildar hur familjer 
kan göra en brandövning och hur de kan förebygga och släcka enklare bränder i hemmet, säger Susanne Fagerberg, 
skadespecialist på Länsförsäkringar. 
 
Ett axplock av förra årets aktiviteter är att Länsförsäkringar utbildade 185 barn till brandsuperhjältar, åkte på husbilsturné 
med Brandskyddsföreningen, arrangerade tävlingar för föreningar och privatpersoner, deltog på skyltsöndag och delade ut 
brandvarnare runt om i Sverige.   
 
Fokus är att få barnfamiljerna att brandöva med barnen. Det kan iscensättas som en rolig, men livsviktig, lek. En checklista 
på hur man steg för steg går tillväga finns på kampanjsajten och filmer som visar en familj som gör en brandövning. 
 
– Att ha gått med barnen till den plats alla ska samlas kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det har hänt att vuxna, i 
tron att någon familjemedlem är kvar fast de är i säkerhet, har rusat tillbaka in i brinnande hus och själv omkommit. 
Dessutom ska du prata med barnen om att de ska ropa på hjälp och inte gömma sig, vilket är barns instinkt när de blir rädda. 
säger Susanne Fagerberg. 
 
Förutom att genomföra en brandövning bör hemmet utrustas med godkänd släck- och varningsutrustning och med CE-
märkta brandvarnare i kök och i sovrum.  
 
– Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan och gärna placera dem i eller i närhet till sovrum.  Man bör också 
placera brandvarnare i köket där flest bränder startar, säger Susanne och fortsätter: 
 
– Att ha en 6 kg pulversläckare och brandfiltar tillgängliga på varje våningsplan kan göra stor skillnad om det börjar brinna. 
 
 
Snabba fakta om Sveriges största brandövning 
Det var med vetskapen om den dåliga brandberedskapen i svenska hem som idén om Sveriges största brandövning 
väcktes. För tredje året i rad genomför de 23 länsförsäkringsbolagen – från norr till söder – aktiviteter för att få de svenska 
hemmen att brandöva. Sveriges största Brandövning genomförs 25 november till den 1 december.  
 
Minska dödsfallen 
Hundra personer dör årligen i bränder. Drygt 80 av dessa dör i sina hem enligt statistik från MSB, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap. Det ska vi ändra på, tillsammans.  
 
För mer information 
Susanne Fagerberg, skadespecialist, 070-609 56 89, susanne.fagerberg@lansforsakringar.se 
Länsförsäkringars presstjänst 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se 

 


