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Avsiktsförklaring ny station  

Bakgrund 
Brandstationen, inklusive övningsfält, i Rörberg etablerades 2005–2006 för att bedriva intern 

och extern utbildning. Gästrike Räddningstjänst var då ett förbund som skulle möta upp den 

tilltänkta utvecklingen av Valbo-området, med ytterligare en etablering samtidigt som 

övningsverksamheten koncentrerades till Rörberg från att tidigare varit i Sandviken och Gävle.  

Ambitionen var att bemanna dygnet runt och att bedriva delar av den administrativa 

verksamheten från Rörberg. Slutgiltiga resultatet av bemanningen blev 6 stycken medarbetare, 

varav 3 stycken tjänstgjorde operativt. Verksamheten var under dagtid och ingen administrativ 

funktion driftsattes.  

 

Nuläge och framtid 
Sedan några år tillbaka ser Gästrike Räddningstjänst hur tätorterna Gävle och Sandviken växer. 

Detta visar sig i stora etableringar, bostadsbyggande samt ökade invånarantal. Gästrike 

Räddningstjänst ser allt fler uppdrag som är komplexa och flera samtidiga uppdrag, som kräver 

samordnade resurser. Ett allt större uppdrag för att optimera våra räddningsinsatser med hänsyn 

till miljö och hållbarhet är idag en självklarhet.  

 

Gästrike Räddningstjänst ser regelbundet över organisationen och gör bedömningar om vad som 

är bäst sett till riskerna för kommuninvånarna. Gästrike Räddningstjänst har identifierat 

organisatoriska utmaningar med dagens bemanning och befintliga brandstationer för att 

motsvara de krav som kommer att ställas av medlemskommuner, tillsynsmyndigheter och 

samverkande parter.   

Gästrike Räddningstjänst arbetar ständigt med utmaningen att minimera 

beredskapsförflyttningar för att undvika att sänka förmågan i medlemskommunerna. För att 

kunna svara för medborgares och verksamheters skydd mot olyckor behövs en tydlig 

förstärkning av bemanningen i det korta perspektivet. En ökning på 4 miljoner kronor 

tillsammans med omfördelning av befintliga resurser kan ge förutsättning att bemanna dygnet 

runt inledningsvis i Rörberg. Gästrike Räddningstjänst ser att kostnadseffektiviseringar kan 

göras med cirka 500 000 kronor per år om tillskjutande resurser beslutas. Bedömning är att 

skyddsfaktor och insatskapacitet avsevärt ökar.  Analysen visar att denna utveckling har skett 

över tid och är både sett från ekonomisk och beredskapsperspektivet. Förlängd tidplan för en ny 

station gör att Gästrike Räddningstjänst nu måste lösa samt utöka bemanningen under tiden på 

andra sätt, tills att ny station är på plats. I budgetförslaget 2021 finns kostnadstäckning för 

förstärkning medräknad. 

 

Förslag till beslut om avsiktsförklaring till beslut om ny brandstation 
För att möta våra medlemskommuners framtida utmaningar finns ett mycket starkt behov av att 

etablera ytterligare en brandstation i västra Gävle, med bemanning dygnet runt, sju dagar i 

veckan och året om. 

Beslutet är en avsiktsförklaring och tas, under förutsättning att investeringen genomförs enligt 

tidigare presenterade kalkyler, samt att ägarkommunerna, gemensamt, fattar 

investeringsbeslutet, med därtill godtagbar finansiering. 
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