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Sammanställning angående skick på 

förbundets brandstationer 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen att besluta:  

- Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med 

medlemskommunerna/fastighetsägarna, för att de ska prioritera stationerna i Pålsboda, 

Laxå, Vretstorp, Vintrosa och Askersund i respektive kommuns/fastighetsägares plan för 

fastighetsunderhåll  

  

Sammanställning angående skick på förbundets brandstationer 

Under senare år har olika åtgärder vidtagits för att få gamla brandstationer rustade och också för att 

tillgodose behovet av omklädningsrum och duschutrymme för kvinnlig personal. Anledningen till 

detta är att öka attraktionen för få sökande till deltidsanställda brandmän (brandmän i beredskap). 

Just nu avslutas arbetet med rustning av ett par brandstationer Trots detta kvarstår ett antal 

stationer som ej är åtgärdade. Med anledning av att lokalfrågor har diskuterats i direktionen lämnas 

nedanstående information: 

1. Pålsboda brandstation. Behov av större rustning. Exempelvis byte av portar, dörr, tak, 

bastupanel och fönster. Saknas omklädningsrum och dusch/bastu för kvinnlig personal.   

2. Laxå brandstation. Behov av allmän rustning. 

3. Vretstorps brandstation. Behov av rustning samt att det saknas omklädnadsrum/dusch för 

manlig och kvinnlig personal. 

4. Vintrosa brandstation. Stationen är 70 år. Utförd i blå lättbetong, radon. Saknas 

omklädnadsrum/dusch för manlig och kvinnlig personal. 

5. Askersunds brandstation. Gammal brandstation. Behov av allmän rustning i markplan.  



 

Utöver detta finns 4 räddningsvärn som har en hel del lokalbrister. Eftersom personal i räddningsvärn 

ej är anställda kan inte samma krav ställas jämförbart med lokalkrav för deltidskårer (brandpersonal i 

beredskap. Lokaler med största brister finns dock i Vedevåg, Olshammar, Mariedamm och 

Rockhammar.  

Se bilaga där status för olika brandstationer/lokaler är redovisade. 

 

Bilagor 

Sammanställning lokaler 

  

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Helena Luthman  

Brandchef    Ekonomichef   

    

 

 

 

 

 



 

 

Station Kommun Omkl/Dusch/herr

Omkl/dusch

/dam Bastu Rustbehov Belysning Målning Utvändigt

Biltvätt/ 

oljeavskiljare Övrigt

Heltid

Örebro Örebro ja nej Herr löpande ok ok ok ja/ja Finns då SOS flyttar 2023

Byrsta Kumla ok ok Herr/dam löpande ok ok ok ja/ja

Deltid

Lindesberg Lindesberg ja ja Herr/dam Ny station ok ok ok ja/ja

Fellingsbro Lindesberg ja ja Herr löpande ok ok ok ja/ja

Frövi Lindesberg ja ja Herr löpande ok ok ok ja/ja

Guldsmedshyttan Lindesberg ja ja Herr/dam Ny rust ok ok ok ja/ja

Nora Nora Ja ja Herr löpande ok ok ok ja/ja

Garphyttan Örebro ja ja löpande ok ok ok ja/ja

Vintrosa Örebro nej nej nej ok ok ok nej/nej

Odensbacken Örebro ja ja Herr löpande ok ok ok ja/?

Pålsboda Hallsberg ja nej Herr Ja rb rb rb ja/? Panel bastu, portar,dörr, fönster, tak

Vretstorp Hallsberg nej nej nej ja rb rb ok nej/nej rb = Rustbehov finns

Hjortkvarn Hallsberg ja nej herr nej ok ok ok nej/nej

Laxå Laxå ja ja herr Ja ok rb rb nej/?

Finnerödja Laxå ja nej nej ok ok ok nej/nej Stationen nyligen rustad

Askersund Askersund ja ja herr ja rb rb rb ja/ja Rustad 1 tr.

Räddningsvärn Ej anställd personal, ej samma krav!

Vedevåg Lindesberg nej nej nej ja rb rb rb nej/nej "Allmänt dåligt"

Rockhammar Lindesberg nej nej nej ja ok rb rb nej/nej

Ramsberg Lindesberg ja ja nej löpande ok ok ok ja/ja

Nyhyttan Nora ja ja Herr/dam ny station ok ok ok ja/ja

Glanshammar Örebro ja nej nej nej ok ok ok nej/nej

Vinön Örebro nej nej nej ja ok rb ok nej/nej Mycket liten verksamhet

Hasselfors Laxå ja ja nej ja ok ok rb nej/nej

Hammar Askersund ? nej nej Ja rb rb rb nej/nej Portar dåliga

Olshammar Askersund nej nej nej ja rb rb rb nej/nej

Mariedamm Askersund nej nej nej ja rb rb rb nej/nej Elöversyn behövs


