Månedsrapport desember
Innledning
Det har ikke vært noen større hendelser i desember, men flere mindre hendelser som
Samvirkevakten har vært involvert i. Perioden har båret preg av meget skiftende værforhold, noe
som har gitt mindre samfunnsmessige utfordringer.
I perioden som kommer vurderer Samvirkevakten det sannsynlig at værforhold og pandemien
fortsatt vil være de største faktorene som preger samfunnssikkerheten i januar 2022.
Regionalt samvirkesenter har som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon
og koordinering mellom aktører. I tillegg skal Samvirkesenteret kartlegge og sikre ressursbehov, samt
sammenfatte og anbefale felles retningslinjer for involverte aktører. Samvirkevakten som består av
samvirkekoordinator, Responssenteret og Vaktsentralen, bemannes hele døgnet, hele året.
Rapporten omfatter data fra perioden 1. desember 2021 til 1. januar 2022.
Neste rapport leveres 4. februar 2022.

Samvirkevakten

Samvirkevakten har brukt store deler av desember til forberedelser mot jul - og nyttårsfeiring, samt
vintersesongen. Grunnet oppblomstringen av pandemien, har Samfunnssikkerhetens hus måtte
kansellere en rekke kurs. Desember har derfor blitt brukt til å øke egenkompetanse hos
samvirkekoordinatorene som sitter i Samvirkesenteret.
Samvirkevakten i samvirkesenteret er bemannet hele døgnet, hele året. I dag består Samvirkevakten
av kommunens døgnkontinuerlige vaktordninger hos Samvirkekoordinator, Responssenteret
(hjemmebaserte tjenester) og Vaktsentralen (vann og avløp).
VISSTE DU AT?
Når det skjer spesielle hendelser i bysamfunnet eller ved behov, kan Samvirkevakten invitere inn
andre aktører i Samvirkesenteret. Her er det tilrettelagt for at flere kan sitte sammen og koble seg
opp på egne systemer. Hver enkelt kan dele sitt sanntidsbilde på storskjerm ved behov. Disse
løsningene er lagt opp for å skape et felles situasjonsbilde og en felles forståelse blant alle involverte
aktører.

Hendelser siste rapporteringsperiode
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Det har vært flere mindre hendelser som har involvert samvirkevakten i rapporteringsperioden.
Utvalgte hendelser:
•

Brann i gjenvinningsanlegg (02.12.21),

•

Trusler mot bystyrepolitiker (03.12.21),

•

Funn av store mengder sprøytespisser ved BT sin bakgård (05.12.21),

•

Evakuering av husstandsmedlemmer i forbindelse med røykutvikling i bolig (13.12.21),

•

Utslipp av diesel i sjøen ved Hylkje (17.12.21),

•

Batteribrann i konteiner og brann i trafokiosk (21.12.21),

•

Større akutt strømbrudd på Krokeide med over 1000 berørte husstander (23.12.21),

•

Cyberangrep mot Amedia (28.12.21),

•

Værfaste personer ved Ulriken (01.01.22).

I tillegg til disse hendelsene, har samvirkevakten observert flere tilfeller med forhøyet
luftforurensning og moderate klimatiske farevarsler. Ingen av de sistnevnte har utl øst store aksjoner
fra Samvirkesenteret.
Det har også vært flere mindre hendelser knyttet til normal drift og annet som ikke nevnes i denne
rapporten.

Utvalgte hendelser

Branntilløp flere steder i regionen
Det har i rapporteringsperioden vært flere branner som har involvert Samvirkevakten. Det har vært
to tilfeller der Samvirkevakten har bistått i innlosjering av berørte på kommunens beredskapshotell,
med bakgrunn i at det ikke var andre alternativer for de berørte.
Det har også vært en brann i en trafokiosk som resulterte i et lengre akutt strømbrudd. Heldigvis
påvirket ikke dette kritisk/sårbar infrastruktur eller kommunal tjenesteproduksjon. Det har også
vært to batteribranner hos el-sparkesykkelkjeder i Bergen, noe som har ført til skjerpet
oppmerksomhet generelt rundt oppbevaring av lithiumbatterier.
En brann i Franzefoss gjenvinningsanlegg førte til økt årvåkenhet for Samvirkevakten, da det var fare
for spredning av giftrøyk. Brannen ble raskt slukket, og hendelsen ble avsluttet uten videre
aksjonering fra Samvirkevakten.

Sannsynlige hendelser i januar

Pandemi

Bergen hadde den høyeste smittetoppen til nå i desember. Smitten har vært på vei ned de siste to
ukene i desember, og skyldes i all hovedsak Deltaviruset. Samtidig har de to sykehusene i Bergen
hatt rekordhøye innleggelsestall. Selv om dødeligheten er lav, har det vært noen dødsfall også i
desember.

Vi ser nå en økende andel Omikron i Bergen. Omikron er ifølge en fersk dansk undersøkelse ca 1,5
ganger så smittsomt som Deltavarianten, og det forventes at Omikron innen kort tid vi l overta for
Delta og skape en ny smittebølge i løpet av januar i hele Norge. Omikron regnes ikke for å gi høyere
sykelighet enn Delta. Vaksinasjon med 3 doser ser ut til å gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom og
død, men hindrer ikke smitten i å spre seg.
For januar forventes det en smittetopp som kan bli større enn noen av de tidligere. Det er knyttet
bekymring til at dette vil medføre høyt trykk på helsetjenesten. Samtidig er det bekymring for at et
generelt høyt sykefravær og fravær på grunn av karantene kan ramme andre kritiske
samfunnsfunksjoner.
VISSTE DU AT?
•

I inneværende rapporteringsperiode (1. desember – 31.desember) ble det i Bergen registrert
totalt 7291 nye smittetilfeller mot 3458 forrige måned.

•

Dagen med mest smitte var 8. desember med totalt 471 tilfeller. Dette er ny dagsrekord for
Bergen. Størst er smitten i aldersgruppen 20-29år (1279) Dernest kommer 6-12år (1246) og
30-39 år (1244).

•

Det er totalt 21648 personer smittet i Bergen siden 28. februar 2020 til 31. desember 2021

Oppdater kilder
Kilde: Bergen kommune - Tema koronavirus
Kilde: FHI Temaside Covid-19
Kilde: VG Coronaviruset
Kilde: BT Korona i Bergen
Kilde: ECDC Europeisk smittekart

Værforhold

Desember bar preg av varierende værforhold. Det har variert fra jevn strøm av nedbør til betydelige
snømengder. Variasjonen av værforhold har medført enkelte utfordringer, spesielt trafikale, men det
har ikke vært noen store klimahendelser i rapporteringsperioden. I januar vil det innledningsvis være
like værforhold som avslutningen av desember, før det historisk sett vil bli noe kaldere. Regionen må
forvente snø i høyere terreng, samt at enkelte dager vil regnet legge seg som snø på natt- og
morgentimene.
Luftkvaliteten har som en følge av de varierende værforholdene også variert i desember. Enkelte
bydeler har opplevd moderat til høy luftforurensning i korte perioder. Samvirkevakten har tatt

løpende vurderinger på det enkelte varsel om forhøyet luftforurensning og sett på om det har vært
behov for tiltak i forbindelse med dette. Til tross for disse korte periodene med moderat og h øy
luftforurensning, har det ikke vært behov for kommunale tiltak. Det forventes at luftkvaliteten vil bli
noe forverret i januar, februar og mars. Derfor må innbyggerne i regionen forvente kommunale og
regionale tiltak for å forhindre en varig økning av dårlig luftkvalitet.
Samvirkesenteret mener at det er lite sannsynlig med store klimarelaterte hendelser i neste
rapporteringsperiode. Det forventes at morgenfrost/lave temperaturer vil kunne påvirke trafikken,
spesielt i morgenrushet.
VISSTE DU AT?
•

De siste tre årene er det en trend at regionen får en økning av middelvind og høye vindkast i
desember?

•

Til tross før en økende vind i desember de siste årene, har nedbørsmengden avtatt fra godt
over 300mm til underkant av 140mm nedbør siden 2019?

Kilde: yr.no
Kilde: Se klima
Kilde: Luftkvalitet miljødirektoratet

Trafikk

I løpet av rapporteringsperioden har det, fra samvirkevakten sitt ståsted, vært en liten økning i
trafikale ulykker i rapporteringsperioden. Spesielt i forbindelse med jul- og nyttårsferdsel. Det har
variert fra mindre trafikkuhell til større kollisjoner med vogntog. Dette har medført til kortvarige
stengninger av hovedfartsårene inn og ut av Bergen. Værforhold og oppmerksomhetsnivå har trolig
vært de største årsakene til trafikale uhell.
Samvirkesenteret mener det er sannsynlig at antall alvorlige og middels alvorlige ulykker vil v ære på
tilsvarende nivå som tidligere år.
VISSTE DU AT?
•

Per 31.12.2021 var det nesten 9 millioner flere passeringer i Bergen med biltrafikk enn på
samme tidspunkt i 2020?

•

Det er flyreisende til og fra Amsterdam og København som står for flest flyvninger til og fra
Flesland i desember 2021?

Kilde: Mobilitetsdashboard

Kilde: SVV ulykkesstatistikk

Kraftforsyning
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I rapporteringsperioden har det vært svært lite nedetid på strømnettet i Bergen. Strømbruddene
som forekommer er stort sett som en følge av veiarbeid eller arbeid med/fornying av ledningsnettet,
og har stort sett kun påvirket husstander.
Ingen av strømbruddene har gitt utfordringer for kommunal tjenesteproduksjon og infrastruktur.
Det forventes heller ikke at strømbrudd vil påvirke dette i neste rapporteringsperiode, men det er
sannsynlig at Bergen vil oppleve enkelte akutte strømbrudd.
VISSTE DU AT?
•

Samvirkevakten kontinuerlig observerer etter akutte strømbrudd for å sjekke om det
påvirker kommunal tjenesteproduksjon eller at det kan påvirke samfunnssikkerheten i
regionen.?

•

Nettselskapet i Bergen har innarbeidet gode rutiner for å varsle kritisk- eller sårbar
infrastruktur dersom et planlagt strømbrudd påvirker en slik sluttbruker?

Kilder: NVE avbruddsstatistikk

Vannforsyning
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Totalt i rapporteringsperioden (1. desember - 31. desember) ble det gjennomført 37 vannsperringer.
Av de 37 vannsperringene ble 30 utbedret innen kort tid. Årsaken til vannsperringene er flere, men i

all hovedsak dreier det seg om oppgaver knyttet til drift, arbeid på privat ledningsnett av
rørleggerfirma og anleggsoppgaver.
Det er generelt lite akutte vannsperringer, og vann- og avløpsetaten har god publikumsinformasjon
til gjeldende adressater.
VISSTE DU AT?
•

Det er innarbeidet en rutine i Samvirkevakten at Responssenteret varsler videre til
Hjemmebaserte tjenester (HBT) i berørte områder?

•

Vaktsentralen fører statistikk på alle registrerte vannledningsbrudd som berører det
kommunale vannettet?

•

At man kan se en oversikt over pågående og kommende vannsperringer her?

Kilde: Vaktsentralen
Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bergen/kommunal-vannforsyning

Aktivitet i bysamfunnet

Det er ingen større planlagte aktiviteter i januar i regionen. Det planlegges derimot en rekke mindre
konserter, stand-up show, utstillinger m.m. i perioden. Samvirkesenteret mener det er lite
sannsynlig at noen av disse aktivitetene vil påvirke samfunnssikkerheten i regionen.

Oppsummering

Det har ikke vært noen større hendelser i desember, men flere mindre hendelser som har involvert
samvirkevakten. Desember har vist seg å være en måned med et større antall branner som har
involvert flere aksjoner, eksempelvis evakuering av berørte. Samvirkevakten merker seg også en
oppblomstring av antall branner knyttet til batterier som brukes av el-sparkesykler.
Av andre mindre hendelser som samvirkevakten har vært involvert i, har det resultert i mindre
aksjoner og hendelsene avsluttes relativt kjapt. Dette er fordi man raskt overf ører hendelsen til riktig
beredskapsorganisasjon internt og eksternt for videre håndtering. På denne måten fristiller
Samvirkevakten seg til å observerer 24/7 etter faresignaler for større hendelser som kan påvirke
samfunnssikkerheten og innbyggerne i Vestland.
Samvirkevakten ser også stor nytteverdi i samvirke med nødetatene og andre beredskapsaktører i
regionen før, under og etter en hendelse. Dette samvirket er med på å redusere skadepotensialet i
den aktuelle hendelsen, fordi de aktuelle aktørene mobiliserer nok ressurser for å håndtere det eller
ber om støtte for håndtering.
Ved innføringen av strengere krav til luftkvaliteten av regjeringen, vil det være sannsynlig at det
oftere vil bli gjennomført lokale og regionale tiltak for å forbedre dette.
Samvirkevakten vurderer følgende som sannsynlige hendelser i januar:
•

Store ulykker
-

Værforholdene i neste rapporteringsperiode vil preges av mindre nedbør og lengre
perioder med opphold. Det er lite sannsynlig at det vil forekomme større
klimarelaterte hendelser i januar eller at kommunal tjenesteproduksjon vil påvirkes.

•

•

•

Det er sannsynlig at værforhold vil påvirke trafikken dersom temperaturene synker
under 0 grader celsius.

Kritisk infrastruktur
-

Det er lite sannsynlig at kritisk infrastruktur vil påvirkes av klima eller andre faktorer
i kommende rapporteringsperiode.

-

Det er lite sannsynlig at nedetid på kraftforsyningen vil påvirke kommunal
tjenesteproduksjon og kritisk/sårbar infrastruktur.

-

Det er lite sannsynlig at arbeid på vannledningsnettet og akutte vannledningsbrudd
vil påvirke kommunal tjenesteproduksjon og kritisk/sårbar infrastruktur.

Trafikk
-

Samvirkevakten forventer at det er sannsynlig at trafikale ulykker vil være på samme
nivå som desember i neste rapporteringsperiode, noe som igjen vil medføre flere
kortvarige stengninger av veinettet i og rundt Bergen.

-

Det er lite sannsynlig at planlagt veiarbeid vil påvirke kommunal tjenesteproduksjon.

Annet
-

Det er sannsynlig at antall boligbranner vil holde seg på samme nivå siden
påvirkningsfaktorene er uendret fra forrige periode.

-

Det forventes at Omikron innen kort tid vil overta for Delta og skape en ny
smittebølge i løpet av januar i hele Norge.

Samfunnssikkerhetens hus benytter seg av følgende sannsynlighetsstandard:
1. Meget sannsynlig = det er meget god grunn til å forvente
2. Sannsynlig = det er god grunn til å forvente
3. Mulig = det er like sannsynlig som usannsynlig
4. Lite sannsynlig = det er liten grunn til å forvente
5. Meget lite sannsynlig = det er meget liten grunn til å forvente
Alle analyser og vurderinger er gjort på til den enhver tid tilgjengelige data. Alle vurderinger er gjort i
den hensikt å gi en forventet beskrivelse av fremtidige hendelser.
Alle spørsmål knyttet til vurderingene i denne rapporten kan rettes til Samfunnssikkerhetens Hus
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Kontakt oss

Samfunnssikkerhetens hus
Rosenkrantzgaten 3, 5003 Bergen
Telefonnummer 53 00 55 00
www.ssh.no
Følg oss gjerne på linkedin: Samfunnssikkerhetens hus

