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Prosjektleder



Samarbeidspartene: 

Operasjonssentralen 112, Søndre Buskerud politidistrikt

Betjener Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker,

Kongsberg, Flesberg, Rollag, Svelvik og Sande. 

Til sammen ca 190 000 innbyggere.

Medisinsk nødnummer 113 Sykehuset Buskerud (AMK)

AMK omfatter hele Buskerud (Søndre og Nordre Buskerud

politidistrikter), Notodden, Hjartdal og Tinn (Telemark politidistrikt). 

Til sammen 27 kommuner og ca. 280 000 innbyggere.

Søndre Buskerud 110-sentral IKS (Vestviken 110 fra 010109?)

Interkommunalt selskap – omfatter hele Buskerud (Søndre og

Nordre Buskerud politidistrikter), Hof, Lardal og deler av Re

(Vestfold politidistrikt).

Til sammen 27 kommuner og 280000 innbyggere.

Sentralen betjener 16 brannvesen. 



Utfordringer:
 Samordning mot nødnettsprosjektet (DNK)

- en forutsetning for innflytting

- tekniske krav til lokalene

 3 forskjellige tekniske plattformer

 3 ulike geografiske operasjonsområder

 3 etatskulturer

 Sårbarhet når alle er på samme sted





Praktisk gjennomføring:

 Opprettholder dagens nødnummer 110, 112 og 113

 Atskilte operasjonssentraler, men vegg i vegg 

 Felles kontaktpunkt ved fellesaksjoner

 Felles møterom, oppholdsrom, opplæringsrom m.m.

 Samarbeid om innkjøp/teknisk support/opplæring

 Utarbeide rutiner for ivaretakelse av taushetsplikt



Gevinster:
 Bedre tilbud til befolkningen - riktig bistand raskest mulig

 Forbedret samhandling ved store hendelser

 Kompetanseutveksling

 Bedre ressursutnyttelse for samfunnet

 Nærhet styrker kommunikasjon

 Prosjektet er omfattet av betydelig interesse i relevante 
fagmiljøer 

 Resultater fra dette prosjektet vil kunne ha direkte 
påvirkning på flere nasjonale avgjørelser med tanke på 
framtidig organisering av nødmeldetjenesten



Muligheter…
 Utnytte muligheten for fellesleveranse av Nødnett

 Identifisere synergieffekter mellom de 3 etatene

 Sette ny standard for samarbeid på operativt nivå

 Nasjonalt ressurssenter for samlokalisering av 
nødmeldesentraler

 Utvikling av operatørrollen som fagfelt

 Vurdere og utvikle logistikk på tvers av fagetater 

 Koordineringsrollen - LRS (Fylkesmannen)

 Godkjente tekniske løsninger (Redundans, drift, reserve)



Visjon

”En samlokalisert nødmeldingssentral 

skal gi bedre tjenester med økt 
trygghet til befolkningen, og være et 
fyrtårn i utviklingen av 
nødmeldetjenesten i Norge.” 











Bygget:



Bygget:



St.meld. nr. 22 - Samfunnssikkerhet

I Drammen vil nødetatene i løpet av året samlokalisere

sine nødmeldesentraler i nybygde lokaler på toppen av

politihuset, men vil fortsatt operere tre sentraler med 

hvert sitt personell.  Målsettingen med samlokaliseringen

er å bidra til et bedre tilbud til befolkningen, bedre

ressursutnyttelse og bedre samhandling mellom

nødetatene. Samlokaliseringen i Drammen bør gi et

godt grunnlag for å kunne trekke ut erfaringer og

læring som både regjeringen og andre kan ha nytte

av i arbeidet med å planlegge for felles

nødmeldesentraler.



Innstilling fra forsvarskomiteen om 

St.meld. nr. 22 - Samfunnssikkerhet

Komiteen sier blant annet i sin innstilling:

I tillegg vil det være viktig å innhente erfaringene fra 
samlokaliseringsprosjektet i Drammen.  Komiteen ber 
derfor Regjeringen komme tilbake til Stortinget etter at 
ytterligere utredninger er gjort.



110-112-113 
under samme tak

Åpning i mars/april 
2009.


