
Samvirkesenter Nord 
Samvirke for samfunnssikkerhet og beredskapstjenester



Kvalitet og innovasjon i utviklingen 
skal skje i samarbeid med sentrale 
partnere innen undervisning- og 
forskningsmiljøer.
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Innovasjonsarena for trygghet i Nordland
Samfunnssikkerhets- og beredskaps- 

aktørene i Bodø og Nordland ønsker å ta 

de positive erfaringene fra etableringen 

av samlokaliserte nødmeldesentraler på 

Albertmyra et steg videre. Målet vårt er å ut-

vide til en samlokalisering mellom Nordland 

politidistrikt, Nordland Sivilforsvarsdistrikt, 

Nordlandssykehuset HF v/ ambulanse- 

tjenesten, Salten Brann IKS, Nord universitet 

(simulator) og Samlok Nord.

• Vi ønsker å forbedre og utvikle samvirket, 

for et tryggere Nordland, gjennom å eta-

blere et samvirkesenter innen samfunns- 

sikkerhet, plan og beredskap i Nordland.

• Dagens risikobilde, metoder, konsepter, 

kompetanseheving og ny teknologi gjør at 

vi erkjenner et behov for å styrke samhan-

dlingen fremover.

• Samvirkesenter Nord er et unikt konsept. 

Ingen har gjort dette i så stor skala før, men 

også sikkerhet, plan og beredskap bør 

inngå i felleskapstenkningen. Vi må våge 

å tenke nytt og dra nytte av hverandres 

kompetanse.

• Tidspunktet er riktig. Både politiet, sivil- 

forsvaret og de prehospitale tjenestene  

i Bodø har behov for nye lokaler.

• Mulighetsstudien – Innovasjonsarena for 

trygghet i Nordland (2019), har avdekket at 

det er verdifulle synergier ved samlokaliser-

ing både knyttet til praktisk bruk av et felles 

bygg, men også knyttet til kompetansehev-

ing, øvelser, planarbeid og forebygging.

Samvirkesenter Nord
Tanken er at hvis vi samler samfunnets 

innsats innen sikkerhet og beredskap så 

vil vi kunne heve kvaliteten ytterligere, når 

sekundene virkelig gjelder.

• En slik samlokalisering vil være grunnlaget 

for å etablere en samvirkearena for en lang 

rekke offentlige, private og frivillige organ-

isasjoner.

• Samvirkeprosjektet viser at etatene vil 

forventes å få gevinster innen infrastruktur, 

tjenester og materiell gjennom en utvidet 

samlokalisering.

• Samvirkeprosjektet viser potensial for 

samvirke, kompetansehevning og forskning 

innen sikkerhet og beredskap.

Utviklingen er et resultat av tverretatlig samarbeid, med sterk lokal forankring.
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