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Redogörelse av ändringar, Gästrike Räddningstjänsts 

handlingsprogram 2020 – 2023  

  

Gästrike Räddningstjänst hade under perioden 29 november 2019 – 22 januari 2020 samråd 

med berörda myndigheter vilket medförde att vissa ändringar och förtydliganden behövdes. 

Direktionen fattade beslut om att vid direktionssammanträde 21 februari 2020, anta Gästrike 

Räddningstjänsts handlingsprogram 2020 – 2023 enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor. Vid sammanträdet beslutades även att ge mandat till tjänstemännen att ändra och 

komplettera berörda delar utifrån inkomna synpunkter under samrådet.  

 

Denna redogörelse redovisar de ändringar som genomförts efter direktionssammanträdet 24 

april 2020.  

 

 

Gästrike Räddningstjänstförbund 

 

Emma Axelsson 

Verksamhetsstrateg  
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Delprogram 1 – Övergripande handlingsprogram  

Avsnitt Operativ verksamhet, sidan 9 

 

Tidigare text: 

Gästrike Räddningstjänst samarbetar med medlemskommunerna för ny etablering väster om Gävle. 

Detta till följd av räddningstjänstens flytt från Rörberg på grund av politiskt beslut i Gävle kommun.  

 

Ny text: 

Gästrike Räddningstjänst samarbetar med medlemskommunerna för ny etablering väster om Gävle. 

Detta till följd av räddningstjänstens flytt från Rörberg på grund av beslut i Gävle kommun. 

 

 

 

Delprogram 5 – Detaljbeskrivning operativ verksamhet 

Avsnitt Beredskapsorganisation, sida 4–5. 
 

Tidigare text 

Med anledning av ett politiskt beslut i Gävle kommun så avvecklade Gästrike Räddningstjänst 

verksamheten i Rörberg 31 december 2019. Detta gällde både operativ beredskapshållning 

och övningsverksamhet. 

 

Ett nytt politiskt beslut i december 2019 fastställde att verksamheten inklusive 

beredskapshållning och övningsverksamhet ska återuppbyggas i Rörberg och att den 

påbörjade studien och detaljplaneändringen för en eventuell ny brandstation i området Valbo-

Backa väster om Gävle därmed avbryts.  

Övningsverksamheten kommer under återuppbyggnaden tillfälligt bedrivas i Sandviken. 

 

Gästrike Räddningstjänst har mot bakgrund av interna utredningar, identifierat behov av att 

öka uthållighet vid räddningsinsatser, stärka förmågan att effektivt hantera flera samtidiga 

räddningsinsatser samt förbättra förmågan att påbörja räddningsinsats inom godtagbar tid över 

dygnets alla timmar, varje dag året runt. 

 

Gästrike Räddningstjänst har som uttalad målsättning att brandstationen i Rörberg ska 

beredskapsplaneras med minsta bemanning 1+4 dygnet om, året runt. Bedömning är att 

skyddsfaktor och insatskapacitet avsevärt ökar från nuvarande nivå med detta arbetssätt. 

 

Ny text: 

Utifrån beslut från Gävle kommun avvecklade Gästrike Räddningstjänst sin verksamhet från Rörberg 

den 31 december 2019. Detta gällde både operativ beredskapshållning och övningsverksamhet. Arbete 

påbörjades med ny brandstation och övningsområde som skulle ersätta Rörberg, med lokalisering 

västar om Gävle i området Valbo-Backa. Omfattande utredningar kring placering av ny brandstation 
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utfördes och det utpekade förslaget bedömdes att mycket väl uppfylla ställda krav på insatskapacitet 

utifrån förbundets risker och påbörjandet av räddningsinsatser inom godtagbar tid. I slutet av 2019 

beslutade Gävle kommun att Gästrike Räddningstjänst återigen skulle lokaliseras till Rörberg. De 

pågående arbeten med ny lokalisering av brandstation i Valbo-Backa pausades.  

 

Under 2020 arbetar Gästrike Räddningstjänst med återuppbyggnad av Rörberg för att återigen kunna 

fungera som brandstation och övningsplats. Under återuppbyggnaden av Rörberg kommer 

övningsverksamheten tillfälligt att bedrivas på övningsplatsen i Sandviken. 

 

Gästrike Räddningstjänst har mot bakgrund av interna utredningar, identifierat behov av att öka 

uthållighet vid räddningsinsatser, stärka förmågan att effektivt hantera flera samtidiga 

räddningsinsatser samt förbättra förmågan att påbörja räddningsinsats inom godtagbar tid över dygnets 

alla timmar, varje dag året runt. 

 

Gästrike Räddningstjänst har som uttalad målsättning att ny brandstation väster om Gävle ska 

beredskapsplaneras med minsta bemanning 1+4 dygnet om, året runt. Bedömning är att skyddsfaktorn 

och insatskapacitet avsevärt ökar från nuvarande nivå med detta arbetssätt. 

 

 


