
 
  
 

Olycksutredning 

Brand i byggnad Vintrosa Kyrka 

 

 
 

Grundinformation om olyckan 

Datum:   2014-03-08 
Larmtid:   12:33:15 
Plats:   Vintrosa Prästgård Arrendebostaden/Vintrosa kyrka 
Händelsetyp:   Brand i byggnad   
Avslutande av räddningsinsats: 2014-03-10 kl: 09:00:00 
Insatsrapportnummer:  2014/00382 
SOS Alarms ärendenummer: 2174894  
 



2 
 
 

 

 
Innehållsförteckning 

1. SAMMANFATTNING ..................................................................................................................................... 3 
2. UPPDRAG OCH MANDAT ............................................................................................................................. 3 
3. UNDERSÖKNINGSARBETET .......................................................................................................................... 4 

3.1 SYFTE .............................................................................................................................................................. 4 
3.2 AVGRÄNSNING .................................................................................................................................................. 4 
3.3 METOD ........................................................................................................................................................... 4 
3.4 LÄRANDEPERSPEKTIV .......................................................................................................................................... 4 
3.5 DATAINSAMLING ............................................................................................................................................... 4 
3.6 GENOMFÖRANDE .............................................................................................................................................. 4 

4. BESKRIVNING AV BYGGNADEN .................................................................................................................... 5 

4.1 BYGGNADSBESKRIVNING AV VINTROSA KYRKA ......................................................................................................... 5 
4.2 TAKKONSTRUKTIONEN ........................................................................................................................................ 6 
4.3 KYRKANS BRANDSKYDD ....................................................................................................................................... 7 

5. HÄNDELSEN ................................................................................................................................................. 9 

5.1 BAKOMLIGGANDE HÄNDELSE ............................................................................................................................... 9 
5.2 VIND OCH VÄDER ............................................................................................................................................... 9 

6. RÄDDNINGSINSATSEN ............................................................................................................................... 10 
7. ANALYS OCH DISKUSSION .......................................................................................................................... 13 

7.1 BRANDORSAK ................................................................................................................................................. 13 
7.1.1 Direkt brandorsak ............................................................................................................................... 13 
7.1.2 Bakomliggande orsaker ...................................................................................................................... 13 
7.1.3 Analys .................................................................................................................................................. 13 

7.2 STEP ANALYS ................................................................................................................................................. 14 
7.3  FRAMGÅNGSFAKTORER OCH POSITIVA LÄRDOMAR ................................................................................................. 15 

8. ÅTGÄRDSFÖRSLAG/REKOMMENDATIONER ............................................................................................... 16 
9. BILAGOR .................................................................................................................................................... 18 

 
 
 
 

  



3 
 
 

1. Sammanfattning  
Lördagen den 8 mars larmas Nerikes Brandkår till en brand i byggnad vid den så kallade 
Arrendebostaden vid Vintrosa kyrka. Vid framkomst var branden omfattande och man bedömer 
att byggnaden inte går att rädda. Man konstaterar vid de riskbedömningar som görs att 
brandspridning och gnistor inte är något räddningsproblem. 

Man genomför restvärderäddning av inventarier och låter huset brinna ned under bevakning. 
I samband med avveckling av insatsen upptäcker man rök och brand från kyrkans tak som 
ligger ca 150 meter från Arrendebostaden. En omfattande insats startar.  

Det är sannolikt att brandorsak till branden i Vintrosa kyrka är gnista och värmeöverföring. När 
branden har startat har inte gått att fastställa. Att branden startat innan brandkåren är framme 
på plats vid Arrendebostaden kan inte uteslutas. 

Den genomförda utredningen har syftet att klargöra hur räddningsinsatsen har genomförts med 
avseende på brandspridning mellan byggnader och släckinsatsen. Utredningen ska också ta vara 
erfarenheter från insatsen. 

Sammanfattning av rekommendationer: 

• För att förbättra möjligheterna att genomföra en effektiv räddningsinsats bör Nerikes 
Brandkår och församlingen samverka i det förebyggande arbetet. 

• Kyrkan bör installera ett brandlarm och någon form av automatisk släckutrustning i 
kyrkan. 

• Nerikes Brandkår bör ta fram rutiner för att säkerställa samordningen av 
arbetsmiljöarbetet på skadeplats.  

• Nerikes Brandkår bör använda funktionen ”taktisk rörlig resurs” mer frekvent vid större 
insatser. 

• Nerikes Brandkår bör ta fram rutiner för avspärrningar av skadeplats i samband 
räddningsinsats. 

• Bil 1020s vattenresurs bör inte tas i bruk förrän beslut fattats om att inte använda 
skärsläckarverktyget. 

 

2. Uppdrag och mandat 
När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen enligt 3 Kap 10§ Lag (SFS 2003:778) om 
skydd mot olyckor, se till att olyckan undersöks för att i en skälig omfattning klarlägga 
orsakerna, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. 

Nerikes Brandkårs olycksundersökningar syftar till att:  

• Ge ett underlag för att finna olyckstrender i samhället (negativa och positiva) som 
underlag till kommunens säkerhetsarbete.  

• Hitta orsaker till olyckor för att förhindra att liknande olyckor uppstår, som en del i 
kommunens skadeförebyggande arbete.  

• Hitta orsakerna till olyckors konsekvenser för att kunna mildra framtida olycksförlopp, 
som en del i kommunens skadebegränsande arbete.  
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3. Undersökningsarbetet 

3.1 Syfte 
Att klargöra hur räddningsinsatsen har genomförts med avseende på brandspridning mellan 
byggnader och släckinsats. Olycksutredningen ska beskriva händelseförloppet och ta vara på 
erfarenheter från insatsen. 
 

3.2 Avgränsning 
Utredning ska inte ta reda på brandorsak och brandspridning i villan. Utlarmningen av 
räddningsstyrkor ska inte heller behandlas. 
 

3.3 Metod 
Händelsen har analyserats med hjälp av metoden STEP (Sequential Time Event Plotting).  
STEP analysen redovisas i bilaga. 

Intervjuerna med insatspersonalen har genomförts med hjälp av delar tagna från 
utvärderingsmetoden AAR (After Action Review). 
 

3.4 Lärandeperspektiv 
Utredningen ska ta utgångspunkt från den situation som rådde på platsen och de svårigheter 
och förutsättningar som personalen hade att arbeta från. Utredningen ska inte vara 
skuldbeläggande, varken för enskilda personer eller för organisationer. Viktiga erfarenheter och 
eventuella åtgärdsförslag ska dock klargöras, sammanställas och spridas så att 
räddningstjänstorganisationer och eventuella övriga aktörer kan förbättra sin förmåga att 
hantera liknande händelser. 
 

3.5 Datainsamling 
Datainsamlingen har bestått av intervjuer med insatspersonal, fastighetsägare och 
fastighetsrepresentanter, insamling av väderdata, byggnadstekniska aspekter vid kyrkan, 
material från privatpersoner och övriga foton, insatsrapport och platsbesök. 
Privata foton i rapporten används med fotografernas tillåtelse. 
 

3.6 Genomförande 
Olycksutredningen har utförts av Ulf Jacobsen, brandinspektör vid Nerikes Brandkår med 
utgångspunkt från LSO 3 kap 10§. Ulf har arbetat med olycksundersökningar sedan 2005 och 
genomgått Räddningsverkets grundutbildningar i olycksundersökning och brandutredning 
samt kursen Kvalificerad olycksutredningsmetodik, Karlstads universitet. Ulf ansvarar för 
utredningsarbetet inklusive datainsamling samt rapportskrivning.  

Marianne Stålheim och Mattias Strömgren från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap, enheten för lärande av olyckor och kriser) har gett metod- och utredningsstöd, 
främst med avseende på STEP metoden samt process och metodutvärdering av insats. 
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4. Beskrivning av byggnaden 

Vintrosa kyrka (Bild: Kyrkans hemsida) 
 

4.1 Byggnadsbeskrivning av Vintrosa Kyrka 
Den ursprungliga kyrkan är troligtvis uppförd under 1100-talet eller tidigt 1200 tal. En stor 
ombyggnad genomfördes på 1720-30 talet. Efter ombyggnad i början på 1800-talet uppfördes 
ett nytt kyrktorn och sakristian byggdes om. Inredningen har under 1800-talet och 1900-talet 
succesivt förnyats.  

Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti. I norr finns 
sakristian samt i väster ett kyrktorn. . Tornets luckor är utförda i trä. Ingångar finns i väster och 
mitt på långhusets sydsida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ritning på kyrkan i markplan 
och läktarplan. 
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Taksektion mot läktare.                  Taksektion mot kor. 
 
 
 

 
4.2 Takkonstruktionen 
Kyrktaket lades om i början av 1900-talet och Långhuset har ett sadeltak täckt med mönsterlagt 
skiffer, medan sakristian har ett tak av kopparplåt. Tornets tak har en lanternin av trä och är 
täckt med plåt. Takkonstruktionen för övrigt är takstolar i trä, spåntade plank med tjärpapp. 
Isoleringen från början var sågspån. Vinden tilläggsisolerades 1975 med glasull med 
vindskyddande papp. Yttersta lagret består av skifferplattor och en nockplåt i koppar.  
 

Kyrktaket i vinterskrud. 
 

 

 
Taksektion mot läktare. Taksektion mot kor. 
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4.3 Kyrkans brandskydd 
Kyrkvinden är avskild med en plåtdörr in till kyrktornet.  Ingen brandteknisk installation som 
till exempel automatiskt brandlarm eller vattensprinkler finns i kyrkan.  
  

Kyrkvinden före branden (bild tagen 2006) (Bild: Arkitektur och Byggnadsvård) 
 

Kyrktaket efter branden (Bild: Arkitektur och Byggnadsvård) 
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Släckningsarbete (Bild: Privat) 
 

 
Översiktsbild (Bild hämtad från hitta.se) 

Vintrosa kyrka 
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5. Händelsen 

5.1 Bakomliggande händelse 
Förbipasserande personer upptäcker att en brand uppstått i den så kallade Arrendebostaden 
vid Vintrosa prästgård. Räddningsstyrkor från Vintrosa och Örebro larmas ut strax efter kl. 
12.30. Vid brandkårens framkomst blåser det kraftigt och branden har gått igenom taket och ett 
rum på övervåningen är övertänt. På byggnadens norra sida har branden brutit genom väggen 
på övervåningen och brandspridning har även skett till gräset vid sidan av huset. Efter 
riskbedömning och taktiska överväganden bedömer man att byggnaden inte går att rädda utan 
man koncentrerar sig på restvärdesräddning av möblemang och andra inventarier. När 
restvärdesarbetet är klart beslutas om en avveckling och nedtrappning av resurser. Två av 
bilarna avdelas att kontrollera området runt kyrkan för eventuell brandspridning. När 
personalen kommer upp och runt vid kyrkan upptäcker de rökspridning efter kyrktaket. Man 
uppmärksammar personalen som är kvar vid ”Arrendebostaden” på detta och en stor 
släckinsats drar igång. 
 

5.2 Vind och väder 

 

Väderdata 

• Klart och soligt 
• Temperatur ca + 6°C 
• Sydvästlig vind 

Vindhastighet 5 – 10 m/s, i byarna ca 16 m/sek 
 

(källa: Örebro flygplats) 
 

Brandens omfattning vid Nerikes Brandkårs framkomst (Bild: Nerikes Brandkår) 
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6. Räddningsinsatsen 
Man omfördelar resurserna från den brinnande fastigheten till kyrkan. Denna åtgärd gör att 
man lämnar branden vid Arrendebostaden endast med fastighetsägaren kvar. Insatsledaren 
begär omedelbart mer resurser via Inre befäl. Byrstas hävare 1060 och Örebros tankbil 1040 
startar upp med att dels dra en slangledning upp mot kyrkan dels vattenbegjuta kyrkan via 
hävarkorgen. Vintrosa börjar med att släcka branden via slang från marken. Dessa försök visar 
sig inte ge någon större effekt utan man försöker ta sig in i den låsta kyrkan. Man använder sig 
av dörrforceringsutrustning för att kunna öppna kyrkporten i tornet men porten står emot 
dessa försök. Man beslutar att krossa ett fönster på tornets sida och en brandman klättrar in och 
kan öppna portarna i kyrkan. 

Ett antal privatpersoner sluter upp och vill in i kyrkan för att rädda inventarier. De stoppas av 
en brandman då osäkerhet råder om byggnaden och takets hållfasthet.   
Delar av Vintrosa styrkan får uppgift att säkra kyrktornet. Detta görs initialt med 
handbrandsläckare och slangledning från 1040.  

Bil 6030 försöker att släcka branden från sin placering på parkeringen öster om kyrkan. 
Försöken blir fruktlösa då man inte kan komma närmare och den kraftiga vinden trycker bort 
det mesta av vattnet. 

Efter en stund kommer man igång den akuta restvärderäddningen med att rädda inventarier. 
Ett femtontal privatpersoner och brandmän går in i kyrkan och räddar stora delar av kyrkans 
inventarier. Arbetet pågår i ca 7 – 10 minuter innan man måste avbryta då riskerna bedöms för 
stora. Strax efter det att alla personer lämnat kyrkan rasar första takkronan in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Krossning av fönster för att ta sig in i kyrkan (Bild: Privat). 
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När förstärkningsresurser från Örebro kommer med bil 1020 och stegbil 1030 så har vattnet 
från tankbilen 1040 tagit slut. Bil 1020 lämnar sitt vatten till tankbilen och bil 1030 försöker 
köra upp mot kyrkan för att via stegen och korg kunna komma åt taket. Detta försök misslyckas 
då det är för trångt mellan grindstolparna. Man kör istället upp bil1020 invid kyrkan. Uppgiften 
för bil 1020s personal blir att ansvara för släckning av kyrktaket.  Man bestämmer att med hjälp 
av skärsläckaren försöka att släcka branden från kyrktornet då det brunnit hål på kyrktaket. 
Skärsläckaren kommer inte igång vilket fördröjer den insatsen med ca 15 minuter. Orsaken till 
det är att bil 1020 inte har tillräckligt med vatten när man startar upp skärsläckaren. Efter hand 
får man igång vattenförsörjningen till bilen och skärsläckaren kommer igång. Man jobbar också 
med att avlösa Vintrosa med rökdykning i tornet. Ett maskglas krackelerar på grund av värmen 
för en av rökdykarna i samband med att man gör släckinsats via dörren in mot kyrkvinden. 
Vattenförsörjningen löses till en början med att man åker till Vintrosa samhälle där vatten tas 
via en brandpost. 

Personalen i bil 1030 får uppgiften att ordna vattenförsörjning från Svartån med slangledning 
och motorspruta.  

Bil 6040 deltar i vattenförsörjningen till bil 1040 och 6030. 

Räddningschef i beredskap (1180) kommer till platsen och tar över som Räddningsledare. 
Insatsledare (1088) blir skadeplatschef. 

Restvärdeledare kommer till platsen och tar ansvaret för restvärdearbetet. 
När Byrsta deltids personal kommer till platsen får de uppgiften att genomföra restvärde-
räddning av inventarier/kyrksilver i sakristian efter att man har försett bil 1040 med vatten. 
Uppgiften genomförs och kyrksilvret hämtas. En kommunikationsmiss gör att man gör en ny 
insats via kyrktornet för att hämta ut inventarier som redan hämtats ut av Vintrosas styrka. En 
brandman befinner sig inne i kyrksalen och en i den bakre sakristian då taket rasar, och de 
tvingas att kasta sig ut ur kyrkan genom ett fönster. Ingen av brandmännen skadas fysiskt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden tagen från Byrstas hävare (bil 6030) (Bild: Nerikes Brandkår) 
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Man jobbar ihärdigt med att släcka branden från kyrktornet och skärsläckaren ger effekt och 
man håller branden ifrån tornet och området ovanför orgelläktaren. 

Släckinsatser görs också via dörren på långsidan av kyrkan. Därifrån lyckas man bland annat att 
hålla branden ifrån predikstolen. 

Grindstolparna tas bort med hjälp av en arbetsmaskin. Detta gör att bil 1030 kommer in och 
upp vid sidan av kyrkan och kan på ett bättre och effektivare sätt bekämpa branden. 
Släckningen från korgen fortsätter och är till stor hjälp vid eftersläckningsarbetet. 

Eftersläckning och bevakning av kyrkan och Arrendebostaden pågår fram till måndag morgon 
2014-03-10 klockan 09:00 då räddningsinsatsen avslutas. 

Under söndagen var saneringsföretag igång med restvärdearbete, saneringsarbete och 
uppbyggnad. 
 

Släckningsarbete (Bild: Privat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bortagande av grindstolpar med hjälp av traktor (Bild: Privat) 
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7. Analys och diskussion 

7.1 Brandorsak 

7.1.1 Direkt brandorsak 
Gnistor och värmeöverföring. Bedömningen är mycket trolig. 
 
7.1.2 Bakomliggande orsaker 
Arrendebostadens tak var ett spåntak eller så kallat ”sticketak” som var ett vanligt takmaterial 
under senare delen av 1800-talet. Stickspånen är mellan tre och sju centimeter tjocka, tio till 
femton centimeter breda och fyrtio centimeter långa. I kraftig vind kan spånen ”leva” länge och 
ha en tillräcklig energi för att antända brännbart material efter ”landning” 
 
7.1.3 Analys 
Det troliga scenariot när det gäller brandorsaken är att gnistor från branden i Arrendebostaden 
i den kraftiga vinden spridits och landat på kyrktaket, för att sedan blåsa in under nocksplåten 
på kyrktakets östra del och där antänt brännbart material i form av gamla löv, frömjöl, grenar 
mm som samlats där under årens lopp. 

När branden upptäcks är den redan etablerad, lågor börjar synas utifrån. Relativt snabbt så 
brinner det så pass mycket att fästen till takkronorna brinner av och de rasar in i kyrkan. 

Sannolikheten att branden startat inne på kyrkvinden är liten. 

När i tid gnistorna spridits från Arrendebostaden till kyrktaket har inte kunnat fastställas. 
Att brandspridning till kyrktaket skett innan brandkårens framkomst till Arrendebostaden kan 
inte uteslutas.  

Bedömning av troligt primärbrandsområde(Bild: Privat) 
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7.2 STEP analys 

I den STEP analys som genomförts har ett antal så kallade säkerhetsproblem identifierats. 
Säkerhetsproblem är inte alltid problem, brister eller felaktigheter utan det kan vara händelser, 
orsaker eller detaljer som utredaren vill lyfta fram eller belysa. 

Följande säkerhetsproblem har identifierats: 

1. För stor brand redan vid ankomst. 
Bedömning görs att huset inte går att rädda utan resurserna används till 
restvärderäddning av lösöre och byggmateriel. 

2. Gnistregn. 
Vid den riskbedömning som gjordes initialt i insatsen upplevdes inte gnistregnet som 
något räddningsproblem. När delen vid köksingången genererade gnistor dämpade man 
gnistregnet med vattenstrålar. 

3. Kraftig byig vind.  
Bedömningen är att man har bra kontroll på brand och rökspridning. Inget 
anmärkningsvärt vad gäller gnistregn från byggnaden efter framkomst uppmärksammas. 

4. Brand redan etablerad på kyrkvinden/under taknock vid upptäckt. 

5. Villan och ägaren lämnas ensamma utan bevakning. 
Styrkorna får nytt fokus och alla resurser på plats flyttas till kyrkan. 

6. För långt avstånd i kombination med motvind gör att vattnet har svårt att nå fram till 
kyrktaket. 
Kyrkomuren och nivåskillnader gör att man inte kommer tillräckligt nära med Byrstas 
höjdfordon 6030.  

7. Villaägaren tvingas själv släcka gräsbrand som hotar vedbod.  
Allt fokus hos insatspersonalen och alla resurser flyttas till kyrkan. 

8. Insatsledaren 1080 får inte begärd taktiskt rörlig resurs, bland annat på grund av andra 
samtidiga larm. 
Efter att Insatsledaren begär en taktisk rörlig resurs måste Inre befäl hantera andra 
inkomna larm vilket fördröjer åtgärden att larma ut resursen. När Inre befäl ställer frågan 
om mer resurser har byte av Räddningsledare (Rcb) skett. Hans bedömning är att det inte 
behövs mer resurser.  

9. Svårforcerad kyrkport. 
Efter att försökt att öppna kyrkporten med hjälp av dörrforceringsverktyg vilket 
upplevdes som tidsödande valde man inbrytning via fönster i kyrktornet. 

10. För trång infart till kyrkogården gör att höjdenhet 1030 inte lyckas köra upp intill kyrkan. 

11. Arbetsledning av privatpersoner saknas. 
När arbetet med räddning av inventarier måste avbrytas på grund av rasrisk vet de 
brandmän som ska evakuera kyrkan inte hur många personer som befinner sig i kyrkan. 

12. Skärsläckaren startar inte på grund av vattenbrist i 1020. 
När 1020 kom tillbaka till kyrkan lämnades vattenresursen till tank 1040 som försörjde 
6030 och slangledning.  
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13. Bedömning av ny RL om att inte fler resurser behövs. 
Begreppet och funktionen ”Taktisk rörlig resurs” är inte etablerat inom Nerikes Brandkår. 
Viktigt med tydlighet. 

14. Allvarligt tillbud. Kommunikationsmiss leder till farlig arbetsmiljö för räddningspersonal.  
Delar av kyrktaket rasar när brandmän är inne kyrksalen under orgelläktaren. Ingen 
skadas dock. 

7.3  Framgångsfaktorer och positiva lärdomar 

• Restvärderäddningen. 
Brandmän och privatpersoner/församlingsmedlemmar kunde under en kort tid innan 
kritiska förhållanden i kyrkan uppstod rädda många värdefulla föremål. Detta var en stor 
framgångsfaktor. Enligt kyrkan har över 80 % av inventarierna i kyrkan kunnat räddas. 

• Skadeplatsorganisationen. 
Organisationen fungerade väl vad gäller sektorindelning, funktioner, uppgiftsfördelning 
och samverkan med andra aktörer och myndigheter. 

• Metodvalet att använda skärsläckaren. 
Att sätta in skärsläckaren via kyrktornet gjorde att större skador på kyrkorgeln kunde 
undvikas. 

• Flyttningen av grindstolparna  
Problemlösningen att flytta grindstolparna med hjälp av en privat traktor för att få in 
höjdfordon närmare kyrkan var en bra åtgärd som dock kunde ha gjorts tidigare.  

• Brandpersonals medverkande vid högmässa. 
Räddningsledaren (Rcb) och Restvärdeledaren för insatsen deltog vid högmässan på 
söndagen vilket uppskattades. Man fick en bra chans att utbyta information och hade 
möjlighet att svara på frågor om branden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vattenförsörjning från 
Svartån (Bild: Nerikes 
Brandkår) 
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8. Åtgärdsförslag/rekommendationer 
Efter att ha analyserat insatsen vid Vintrosa kyrka har utredaren kommit fram till följande 
rekommendationer:    

• För att förbättra möjligheterna att genomföra en effektiv räddningsinsats bör Nerikes 
Brandkår och församlingen samverka i det förebyggande arbetet. 
Genom att ta fram insatsstöd med hjälp av insatsplaner, lokala planer för åtgärder vid 
brand, byggnadsritningar, inventarielistor, kontaktregister, kontroll av tillgänglighet – 
räddningsväg, hur vattenförsörjningen kan ordnas mm skapar man förutsättningar för en 
effektiv räddningsinsats. Detta förebyggande arbete bör också genomföras tillsammans 
med övriga församlingar/pastorat inom Nerikes Brandkårs insatsområde.   

• Kyrkan bör installera ett brandlarm och någon form av automatisk släckutrustning i kyrkan. 
Ett brandlarm ger ett tidigt larm och ökar möjligheten att effektivare bekämpa branden. En 
installation av automatisk släckutrustning i form av vattensprinkler hade förmodligen 
dämpat branden och fördröjt brandspridningen ned till kyrksalsdelen.  
Kyrkan bör installera någon form av åtgärd för att underlätta släckning av brand inte minst 
på grund av de stora värden som finns i kyrkan. Som bonus ökar också 
utrymningssäkerheten. 

• Nerikes Brandkår bör ta fram rutiner för att säkerställa samordningen av arbetsmiljöarbetet 
på skadeplats.  
Räddningstjänsten bör ha samordningsansvaret för arbetsmiljön vid den här typen av 
insatser då man är bäst lämpad att göra en riskbedömning. Samordningen ska också gälla 
de privatpersoner som deltar i insatsen.  
Räddningsledarens riskbedömning bör ligga till grund för hur man ska kunna arbeta säkert. 
Riskbedömningen ska kommuniceras ut till samtliga medverkande i insatsen. Vid större 
insatser som denna kan en särskild person utses som säkerhetsbefäl och 
samordningsansvarig för arbetsmiljön på skadeplatsen.  
En indelning i Het, Varm och Kall zon även på en brandplats skapar tydliga gränser och 
underlättar i kommunikationen med andra aktörer. 

• Nerikes Brandkår bör använda funktionen ”taktisk rörlig resurs” mer frekvent vid större 
insatser. 
Vid några större insatser har funktionen ”taktisk rörlig resurs” använts med gott resultat. 
Vid insatsen vid Vintrosa kyrka hade den resursen kunnat vara ett bra komplement. Den 
tänkta taktiska resursen hade kunnat hantera branden vid Arrendebostaden och stötta 
fastighetsägaren med enkla medel. 

• Nerikes Brandkår bör ta fram rutiner för avspärrningar av skadeplats i samband 
räddningsinsats. 
Bränder i kyrkor väcker känslor. Kyrkans symbolvärde är stort och många människor har 
personliga upplevelser och minnen förknippade med sin kyrka. Branden i Vintrosa kyrka är 
inget undantag. Där visade det sig att intresset för branden var väldigt stort. Många 
församlingsbor och andra ville se hur det såg ut i kyrkan och sökte sig till och med in i 
kyrkan innan räddningsinsatsen och eftersläckningsarbetet var avslutat.  
Framkomligheten med släckutrustning, bilar mm gör att det finns svårigheter med 
avspärrningar vilket ibland gör att vi drar oss för att spärra av ordentligt. 
Brandplatsen är en riskmiljö och det är viktigt att personer utan kännedom om risker och 
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utan skyddsutrustning inte kommer in i riskområdet. 
Bränder i kyrkor är speciella. Många människor kan vara engagerade och kyrkan upplevs 
som deras. Det är viktigt att man försöker att bemöta det intresse och vilja att få ta del av 
vad som hänt och hur det ser ut.  
Ett sätt att möta det stora intresset kan vara att om det är möjligt göra organiserade 
rundvandringar på brandplatsen. Om en säker miljö inte kan garanteras skulle en 
fotoutställning som visas upp via dator och bildskärm i till exempel församlingshemmet 
kunna vara en annan lösning. Detta måste givetvis göras i samråd med polismyndigheten 
och fastighetsägaren. Även eventuell sekretess ska beaktas. 
Det är viktigt att den avspärrning som görs på en skadeplats kommuniceras på ett bra sätt 
till det pågående skiftlag som tar över räddningsarbetet.  
Räddningsledaren alternativt något annat befäl från insatsen bör ges möjlighet att ha en 
genomgång av insatsens genomförande till det pågående skiftlaget för att informera om 
bland annat riskbedömningar, avspärrningar, arbetet på skadeplats mm. Detta för att 
säkerställa att så många som möjligt får en gemensam lägesbild och samma information. 
Det skapas en bättre gemensam förståelse för utförda åtgärder och fattade beslut.  
Denna åtgärd kommer förhoppningsvis också att öka lärandet i organisationen. 

• Bil 1020s vattenresurs bör inte tas i bruk förrän beslut fattats om att inte använda 
skärsläckarverktyget. 
För att säkerställa att skärsläckaren har tryggad vattenförsörjning bör man prioritera att 
hålla vattenresursen intakt tills beslut om annan metod tagits. 

 

Värdefulla föremål räddade (Bild: Privat) 
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9. Bilagor 
Bilaga 1 Nerikes Brandkårs resurser på brandplatsen 
Bilaga 2 STEP analys 
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Bilaga 1 
Nerikes Brandkårs resurser på brandplatsen 

Station Fordon Personal/Funktion 
Vintrosa deltid 1810 släckbil 1 befäl, 4 brandmän 
 1870 transport bil 2 brandmän 
Örebro heltid 1020 släckbil 1 befäl, 4 brandmän 
 1040 tankbil 2 brandmän 
 1030 stegbil 1 brandman 
Byrsta heltid 6030 hävare 1 brandman 
 6040 tankbil 1 brandman 
Byrsta deltid 6020 släckbil 1 befäl, 4 brandmän 
Örebro  1080 ledningsbil IL 1 insatsledare 
Örebro 1180 ledningsbil RCB 1 räddningschef i beredskap 
Örebro  1 inre befäl 
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Bilaga 2 
STEP-analys Vintrosa kyrka 
Säkerhetsproblem 

1. För stor brand redan vid ankomst. 

2. Gnistregn 

3. Kraftig byig vind.  

4. Brand redan etablerad på kyrkvinden/under taknock vid upptäckt. 

5. Villan och ägaren lämnas ensamma utan bevakning. 

6. För långt avstånd i kombination med motvind gör att vattnet har svårt att nå fram till 
kyrktaket. 

7. Villaägaren tvingas själv släcka gräsbrand som hotar vedbod. 

8. Insatsledaren 1080 får ej begärd taktiskt rörlig resurs, bland annat på grund av andra 
samtidiga larm 

9. Svårforcerad kyrkport. 

10. För trång infart till kyrkogården gör att höjdenhet 1030 inte lyckas köra upp intill kyrkan. 

11. Arbetsledning av privatpersoner saknas. 

12. Skärsläckaren startar inte på grund av vattenbrist i 1020. 

13. Bedömning av ny RL om att inte fler resurser behövs. 

14. Allvarligt tillbud. Kommunikationsmiss leder till farlig arbetsmiljö för räddningspersonal. 
Delar av kyrktaket rasar när brandmän är inne kyrksalen under orgelläktaren. Ingen skadad 
dock. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








	1. Sammanfattning
	2. Uppdrag och mandat
	3. Undersökningsarbetet
	3.1 Syfte
	3.2 Avgränsning
	3.3 Metod
	3.4 Lärandeperspektiv
	3.5 Datainsamling
	3.6 Genomförande

	4. Beskrivning av byggnaden
	4.1 Byggnadsbeskrivning av Vintrosa Kyrka
	4.2 Takkonstruktionen
	4.3 Kyrkans brandskydd

	5. Händelsen
	5.1 Bakomliggande händelse
	5.2 Vind och väder

	6. Räddningsinsatsen
	7. Analys och diskussion
	7.1 Brandorsak
	7.1.1 Direkt brandorsak
	7.1.2 Bakomliggande orsaker
	7.1.3 Analys

	7.2 STEP analys
	7.3  Framgångsfaktorer och positiva lärdomar

	8. Åtgärdsförslag/rekommendationer
	9. Bilagor
	Bilaga 2 STEP-analys Vintrosa kyrka
	UtkastVintrosaKyrkaRapport flödesschema.pdf
	BilagaVintrosa kyrka.pdf
	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3



