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Albertmyra er mer enn en brannstasjon

En av kokegropene har en datering til yngre bronsealder-tidlig førromersk jernalder, 
mens to andrekokegroper kan dateres til yngre romertid og 
folkevandringstid/merovingertid. De øvrige daterte 6 kulturminner ligger i førromersk 
jernalder. l490-260 f.KR. Resultatene viser at maktsenteret som ble etablert på 
Bodøgård i yngre jernalder trolig har røtter i hvert fall tilbake i eldre jernalder.
Albertmyra/Alberthaugen er en forvanskning av «Allt bært» som betyr at området 
tidligere var fullstendig avskoget





Etablering av samlokaliserte nødmeldingssentraler i 
Nordland

Mai 2017- alle 11X på plass
Februar 2018-
prosjektleder på plass
02/ 2018- 02/ 2021 
prosjektfase

Høytidelig åpning den 6. juni 2017
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Nødmeldingssentraler og aksjonsrom



Prosjekt Samlok nord 2018- 2021

 «Samlok nord» er organisert som et prosjekt med prosjekteier, 
prosjektleder, prosjekt-gruppe, styringsgruppe, referansegruppe og 
arbeidsgrupper. Samarbeidet mellom de tre nødetatene er 
forpliktende gjennom signert intensjonsavtale vedrørende SAMLOK.

 Prosjektleder John Helge Flage

 Oppstart 1. februar 2018



Organisasjonskart FOT

Operasjonssentralen
• OL
• OPD
• PFB-OPT
• PB.3/2/1 OPT
• Sivil OPT



organisasjonskart

Prosjektmedarbeidere



Målsetting Samlok nord:

Samlokaliseringen skal skape 
effekter av samvirket mellom 
nødmeldingssentralene i Bodø



Gevinstrealiseringsplanen

 Felles oppstartsmøte

 Felles fagmøter

 Felles informasjonsmøter

 Felles trening og øvelser

 Trippelvarsling

 Erfaringslæring - Evaluering

 Ledelseskoordinering

 Hospitering

 Fag og opplæring

 Felles kultur og sosiale aktiviteter

 Forbedret samvirke med AMK-sentralene



Følgeforskning

 Helsedirektoratet har igangsatt et prosjekt om følgeforskning av 
samlokaliseringen av nødmeldingssentralene i Bodø. POD og DSB er 
nå tatt med inn og deltar i anbudsprosessen. Forskningen gjelder ikke 
bare Samlok nord.

 Nord Universitet

 Bevilget penger - sendt ut på anbud

 Synk av klokker

 Sletting av lydlogg

 Hvordan er Vestre Vikens data i ft validitet – kan den brukes i den 
forskningen som nå skal starte opp?



Samlokalisering skal 
skape effekter av 
samvirket mellom 

nødmeldingssenstralene 
i Bodø

Den tverrfaglige/ 
tverretatlige 

kompetansen bedres

Felles kultur og sosiale aktiviteter

Felles fagmøter og fagdager

Hospitering

Det tverrfaglige faget 
utvikles på operativt 

nivå

Fag og opplæring

Felles trening og øvelser

Erfaringslæring og utvikling

Felles infomøter

Rutiner og prosedyrer for trippelvarsling

Bedre tverretatlig 
koordinering på 

ledelsesnivå
Felles infomøter

Utveksle info før, 
under og etter 

hendelser
Rutiner og prosedyrer for trippelvarsling

Kostnadseffektiv 
utnyttelse av lokaler 

og andre felles 
ressurser

Felles infomøter

Hovedmål
Primærdrive

r
Faktorer som 
må justeres 

for å nå målet 
(Delmål)

Sekundærdriver 
Spesifikke 

prosesser som må 
justeres for å nå 

målet (tiltak)



Samlokalisering 
skal skape 
effekter av 

samvirket mellom 
nødmeldingssenst

ralene i Bodø

Felles 
prosedyrer

Rus- helse eller orden?

Når møtes hos brann/ prosedyre for å møtes i midten

Felles forståelse av de andres behov?

Kunnskap/ 
kompetanse

Evalueringsgruppe etter hendelser/ taushetsplikt/småskalaøvelser/hospitering/kunnskap om jus som 
styrer hos hverandre/ felles øvelser ofte/Faste dager med felles øvelser/Kunnskap om hverandres 
oppgaver og arbeidsmåter/Kunnskap om fagfelt som berører på tvers/ felles ukentlig fagdager/ Felles 
fagdag i turnus/Hyppige småskalaøvelser

Felles 
identitet

Felles logg eller kunne del logg

Bedriftsavtaler- eks på sportsutstyr

Felles logo/ identitet

IKT

Felles program for felles prosedyrer/ kartinnsynsverk/felles logg og kartverk/ felles twitterkonto/ IKT-
prosjektverktøy/ felles kalender/ se felles ressurser i kart/ dele videovegg- hva kan deles?

Fysiske 
fasiliteter

Felles kopper og kar
eget rom hvor operasjonsledere kan møtes
Ansattbilder på hver sentral
Felles oppholdsrom

Sosialt

Ti på topp gruppe

Felles treninger

Aktivitetsdag eks volleyballtrening

Sosiale tiltak for å bli bedre kjent / Blålysfester

Felles fysiske utfordringer eks trappeløp

Sosiale sammenkomster med fag/ sosiale tilstelninger

Fredag eller mandagshygge/ morgen kaffe hos hverandre/ Felles arena 
for morgenkaffe og lunch

Hovedmål Primærdriver
Faktorer som må 
justeres for å nå 
målet (Delmål)

Sekundærdriver 
Spesifikke 

prosesser som må 
justeres for å nå 

målet (tiltak)



Effekt av Samlok nord gjennom hele kjeden? 

Strategisk nivå Operativt nivå Taktisk nivå

Samlok 
nord
110
112
113

Stab
LRS
HRS Politi

Brann
Helse
Andre 

ressurserDSB
POD
HDIR





Erfaring fra Samlok Drammen 



98, melding fra alle 11X sentraler:

Ved felles aksjoner:

Meld deg inn i tildelt TG

Første enhet på stedet må gi SITRAP i felles TG.

Gi alle 11X felles situasjonsforståelse!



Samlok nord, slutt 


