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Intea uppför och kommer att äga den nya ledningscentralen i Örebro.
Publicerad den 5 December 2018
BYGG/ARKITEKTUR I förra veckan blev det klart att Intea kommer att uppföra och äga den nya
samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen som ska byggas i Örebro. Anläggningen som är
den första i sitt slag innebär ett helt nytt sätt att bedriva larm- och ledningsverksamhet där olika
myndigheter kommer att samverka under ett tak.
Ledningscentralen kommer att uppföras vid den norra infarten till Örebro i anslutning till väg E 20 och omfattar 11 600
kvadratmeter. Lokalerna kommer, förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Polismyndigheten har ingått ett 15-årigt hyresavtal för anläggningen som också kommer att inhysa SOS Alarm, Försvarsmakten,
länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro, Örebro kommun, Nerikes brandkår och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap). Hyresvärdet uppgår till 22,1 miljoner kronor och avtalet är villkorat av regeringens godkännande.
– Att få vara med och ta fram en anläggning av denna dignitet känns både spännande och hedrande. Det visar att Intea har
etablerat sig som en attraktiv partner för myndigheter och offentliga aktörer och kan vinna stora projekt i konkurrens, säger KjellÅke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.
Arbetet med att ta fram den nya ledningscentralen har pågått sedan 2015 när idén föddes om att slå samman polismyndighetens
nya regionledningscentral med andra myndigheters och kommuners verksamheter. Målsättningen har varit att öka samarbetet
för att bättre kunna hantera räddningsarbete och öka samverkan vid krissituationer.
– Vi är stolta över att den första anläggningen av det här slaget i landet nu kommer byggas i Örebro, säger Kenneth Nilsson,
kommunstyrelsens ordförande.
– Den nya ledningscentralen kommer underlätta samarbetet mellan myndigheter, kommunen, regionen och andra aktörer och
på så sätt förbättra och effektivisera arbetet vid olyckor, kriser och trygghetsskapande insatser i framtiden.
Projekteringsarbetena har redan inletts och bygget beräknas att kunna påbörjas i början av 2020 med beräknad inflyttning någon
gång under 2022.
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