Rapport 1. kvartal 2022 Samvirkevakten
Innledning
Ukraina-krisen har rystet oss alle og har preget nasjonen, kommunen og regionen denne perioden.
Samvirkesenteret har hatt økt årvåkenhet knyttet til digitale trusler og infrastruktur som følge av
trusselbilde vi står overfor.
Værforhold og følgehendelsene av dette har opptatt Samvirkevakten i perioden.
Den pågående Ukrainakrisen vil fremdeles påvirke oss i 2. kvartal 2022. I tillegg vurderer
Samvirkevakten det sannsynlig at værforhold og arrangementer vil være faktorer som vil prege
samfunnssikkerheten.
Regionalt samvirkesenter, er en del av etaten Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune. Senteret
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. januar 2022 til 31. mars 2022.
Neste kvartalsvis rapport leveres 6. juli 2022.

Samvirkevakten

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).
Samvirkevakten arbeider kontinuerlig med det forebyggende beredskapsarbeidet i regionen. Vi
observerer faresignaler om hendelser som kan påvirke liv og helse, ytre miljø, eller som kan ha
påvirkning på økonomiske verdier. Samvirkevakten samarbeider tett med nødetatene og de andre
viktige beredskapsaktørene i regionen for å fange opp disse faresignalene. Ved hjelp av effektiv
informasjonsutveksling, sikres en felles situasjonsforståelse hos alle involverte aktører.
VISSTE DU AT?
Det tette båndet mellom beredskapsaktørene i regionen og samvirkevakten gjør at Samvirkevakten
kan være proaktive i sine analyser for planlagte og akutte hendelser som oppstår. Uten denne
kritiske informasjonsutvekslingen, ville ikke beredskapen i regionen vært så god som den er.

Hendelser siste rapporteringsperiode

Hendelser:
Det har vært flere mindre hendelser som har involvert Samvirkevakten i rapporteringsperioden.
Mange av disse har blitt håndtert av Samvirkevakten eller overført til driftsenhetsnivå i Bergen
kommune. Av prinsipp ønsker Bergen kommune at mindre hendelser håndteres på lavest mulig nivå.
I kartet finner man hendelser samvirkevakten har vært involvert i, eller hatt særskilt observasjon på
under forløpet. Totalt har samvirkevakten i første kvartal vært involvert i 97 hendelser av større og
mindre omfang. Hovedfokuset i første kvartal har vært faren for potensielle hendelser knyttet til
værsituasjonen og Ukraina-krisen.
Utvalgte hendelser:
•

Ekstremværet Gyda

•

Kraftig vind i hele regionen

•

Evakuering ved domkirken

•

Ukrainakrisen

Embed://<iframe title="Hendelser første kvartal 2022 POWER BI" width="1140" height="541.25"
src="https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=d54ca88e-212f-40b7-ba7587ae7cc7a8f7&autoAuth=true&ctid=d41caaa9-a41a-4e0f-9bf605cd1f48d271&config=eyJjbHVzdGVyVXJsIjoiaHR0cHM6Ly93YWJpLW5vcnRoLWV1cm9wZS1rLXBya

W1hcnktcmVkaXJlY3QuYW5hbHlzaXMud2luZG93cy5uZXQvIn0%3D" frameborder="0"
allowFullScreen="true"></iframe>

Utvalgte hendelser

Ekstremværet Gyda
Mandag 10. januar mottok Samvirkevakten de første farevarslene om ekstremværet Gyda. Ut ifra
disse farevarslene iverksatte Samvirkevakten noen umiddelbare aksjoner:
1.

Innhentet informasjon om sårbare områder i Bergenregionen

2. Videreformidlet varslene til Bergen brannvesen
3. Sendte ut informasjon til alle kommunale driftsenhetsledere
Samvirkevakten begynte også å analysere hvorvidt ekstremværet ville påvirke regionen. Denne
analysen konkluderte med at Bergen kommune ikke var spesielt utsatt, og det var lite sannsynlig for
naturhendelser.
Onsdag 12.01 etablerte Samvirkevakten seg med liaison fra Vest politidistrikt (VPD) i
Samvirkesenteret. Hensikten med dette var å raskt og effektivt dele informasjon mellom nødetatene
og kommunen, som bidro til bedre situasjonsforståelse for begge aktører. Mye av informasjonen
som ble gitt fra Samvirkevakten, ble brukt i etterretningsoppdateringer som ble videreformidlet til
politiets patruljer. Samvirkevakten og VPD merket seg at de større hendelsene fant sted nord og øst
for kommunen, men innenfor VPD sitt ansvarsområde.
Samvirke mellom aktørene er nøkkelen for god hendelseshåndtering. Denne hendelsen var med på å
bygge oppunder de gode relasjonene mellom nødetatene og beredskapsorganisasjonen til Bergen
kommune.
Samvirkevakten takker VPD for sin liaisonering under ekstremværet Gyda.
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Kraftig vind i hele regionen
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Den 27.01.2022 mottok regionen de første gule farevarslene for regn, jordskred og vind for helgen. I
utgangspunktet ga ikke prognosene grunn til bekymring. Senere ble varselet for vind oppjustert til
oransje nivå, noe som medførte at Samvirkevakten iverksatte interne varslingsrutiner og ekstra
observasjon på værforholdene.
Utover perioden var det ingen store naturhendelser i regionen, men flere mindre hendelser som
takstein som løsnet, trær som veltet og tilsvarende. Nødetatene hadde en hektisk helg.
Værforholdene hadde også en del følgehendelser, spesielt innenfor regionens kraftforsyning hvor
det var flere akutte strømbrudd. Ingen av disse hadde påvirkning på kritisk eller sårbar infrastruktur,
eller påvirket kommunal tjenesteproduksjon.
Natt til søndag 30.01 sendte kommunen ut SMS-varsel til hele regionen, på anmodning fra Vest
politidistrikt om å være oppmerksom på mindre hendelser som følge av værforholdene.

Evakuering ved Domkirken
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12. februar rundt klokken 1335 var det behov for evakuering av beboere i enkelte adresser rundt
Domkirken i sentrum grunnet mistanke om gasslekkasje. Etter hvert ble det avklart av nødetatene at
det ikke var gasslekkasje, men en høyspentledning som gnisset i bakken og avga gasser.
Vest politidistrikt hadde behov for midlertidig evakuering av rundt 30 beboere. Samvirkevakten,
sammen med vaktsentralen, åpnet opp Innbyggerservice i sentrum for beboere. Samvirkevakten
bisto også i at beboerne skulle få mat og drikke i påvente av klarering av bygningene tilknyttet
Domkirken. Beboerne kunne returnere til sine boliger rundt klokken 1600.

Ukraina-krisen
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Natt til 24.02.2022 begynte krigshandlingene i Ukraina. Dette medførte en umiddelbar internasjonal
fordømmelse fra NATO, EU og de fleste land i FN. Norge og Bergen ble raskt involvert i denne krisen
og har vært det siden krigsutbruddet.
Bergen kommune publiserer tilgjengelig informasjon på kommunens nettsider, hvor det informeres
om hvordan den enkelte innbygger kan hjelpe, bistand i forbindelse med opphold, rettigheter, skole
osv.
På nettsidene finner man også mer informasjon om kommunens beredskap i forbindelse med krisen.
Blant annet gjelder dette egenberedskap og datasikkerhet. NSM har laget anbefalinger for hvordan
virksomheter kan beskytte seg mot cyberangrep. Samvirkevakten har hatt økt årvåkenhet på digitale
trusler og kritisk infrastruktur som følge av trusselbildet. I tillegg har Ukraina-krisen aktualisert
viktigheten av tilgang til jodtabletter til innbyggere under 40 år og status på tilfluktsrom.

Risikofaktorer i 2. kvartal

Pandemi
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I første kvartal 2022 har vi hatt den største smittetoppen til nå i pandemien. Omikronvarianten har
dominert, og denne varianten er kjennetegnet ved høy smittsomhet, men betydelig lavere

dødelighet enn tidligere varianter. Vaksinasjon har ikke hindret smittespredning, men bidratt til en
betydelig redusert sykelighet. Dette er bakgrunnen for at regjeringen fjernet de siste nasjonale
smitteverntiltakene fra 12.2.22, og åpnet samfunnet opp igjen.
Som forventet, fortsatte smittespredningen å øke, og antall registrerte smittede i Bergen har
femdoblet seg i løpet av 1. kvartal 2022. Fra slutten av januar, ble bruk av PCR gradvis redusert, og
selvtest tatt i bruk. Positiv selvtest kan registreres frivillig i kommunal portal, men vi vet ikke i hvor
stor grad dette er gjort. Det er derfor sannsynligvis store mørketall. Mens antall sykehusinnleggelser
gikk ned i januar, økte antallet i innleggelser i februar, og nådde et toppunkt første uke i mars. Etter
dette har innleggelsestallene gått ned, og smittetoppen passert både i Bergen og i landet for øvrig.
Både sykehus og sykehjem i Bergen har samtidig hatt høyt sykefravær blant de ansatte. Sykehusene
har hele tiden hatt kontroll på situasjonen og løst utfordringene med å utsette planlagte operasjoner
og poliklinikktimer. Selv om dødeligheten er lav, har det vært økning i dødsfall blant de aller eldste,
med toppunkt i uke 10.
Det er påvist noen tilfeller med ny smitte hos ca. 4000 personer som tidligere har vært smittet med
Covid-19.
Folkehelseinstituttet melder at årets influensautbrudd er i gang, og er hurtig økende.
Influensaviruset som sirkulerer er A (H3N2), og årets influensavaksine har kun moderat effekt på
denne virusvarianten.
VISSTE DU AT?
•

I første kvartal 2022 ble det i Bergen registrert 109.772 nye smittetilfeller, som er en
femdobling av totalantallet ved nyttår på 21.640 tilfeller

•

Dagen med mest smitte var mandag 21. februar med totalt 3809 tilfeller (PCR og selvtest)
Dette er ny dagsrekord for Bergen. Høye tall på mandager gjenspeiler til en viss grad et
etterslep fra helgen

•

Smitten var høyest i de yngste aldersgruppene i starten av denne smittebølgen. Smitten har
gradvis beveget seg til foreldregenerasjonen og i slutten av mars høyest i
besteforeldregenerasjonen. Det har hele tiden vært få smittede over 80 år

•

Etter 2 år uten influensaepidemi er vi i starten av årets influensautbrudd og det forventes en
ytterligere økning de neste ukene

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

Værforhold
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Første kvartal av 2022 har båret preg av varierende vær i hele regionen. I januar hadde vi to perioder
med mye vær, hvor ekstremværet Gyda og siste helgen i måneden med kraftig vind, sto for de to
største risikofaktorene. Ingen av disse medførte større naturhendelser eller personskade.
Februar og mars har også hatt perioder med meget skiftende værforhold og har for det meste
variert mellom regn og sol. I enkelte høyere strøk har nedbøren medført trafikale utfordringer. Natt
til 21.mars opplevde Vestland et jordskjelv målt til 4,6 på magnitude skalaen. Dette satte et økt
beredskapsfokus på øygardenforkastningen som også står beskrevet i Bergen ROS2020, men lite
sannsynlig for at det utløser et større jordskjelv som medfører større skader.
Samvirkevakten har vært særskilt observant på værforhold og farevarsler som følge av dette og har
satt i gang flere proaktive tiltak for å redusere konsekvensen for eventuelle naturhendelser. I
samarbeid med de andre aktørene i regionen har vi lyktes i arbeidet.
I perioden som kommer, vil været gradvis til å gå fra tradisjonelt vintervær i regionen, til å bli mer
sommerlig. Det forventes mindre nedbør og flere soldager. Det er derfor sannsynlig at
skogbrannfaren vil kunne ta seg opp i perioden mai/juni.
Luftkvaliteten har holdt seg stabilt god i hele første kvartal. Dette kommer som en følge av nedbør,
vind og snøfall. Det har derfor ikke vært behov for tiltak for å redusere svevestøv eller
luftforurensningen i Bergen. Med det stabile været som venter regionen i 2. kvartal er det lite
sannsynlig at det vil komme tiltak for å redusere luftforurensningen.
Samvirkesenteret mener at det er lite sannsynlig med store naturhendelser i neste
rapporteringsperiode.
VISSTE DU AT?
•

Værforhold og klimaet er de største risikofaktorene som kan påvirkeregionen vår. Derfor er
beredskapsaktørene, og spesielt samvirkevakten, særskilt oppmerksomme på alle
faresignaler knyttet til dette

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

Trafikk
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I løpet av første kvartal 2022 har det vært få ulykker med større personskade eller død. Det har
heller ikke vært langvarige stengninger av kritiske innfartsårer som har påvirket kommunal
tjenesteproduksjon eller påvirket samfunnssikkerheten. Statistisk sett vil antall trafikkulykker med
hardt skadde og drepte i andre kvartal, hvilket igjen kan medføre stengte veistrekker i regionen.
Samvirkesenteret mener det er sannsynlig at antall alvorlige og middels alvorlige ulykker vil v ære på
tilsvarende nivå som tidligere år, det vil si et sted mellom 15-25 ulykker med personskade, hvorav 13 har alvorlig personskade eller død.
VISSTE DU AT?
•

Kollektivtransporten har i snitt økt med 21% i første kvartal 2022 i forhold til samme periode
i 2021

•

Biltrafikken gjennom målestasjonene i Bergen har i snitt økt med cirka 5,5% i 2022 i forhold
til samme periode i 2021

Kilde: Mobilitetsdashboard
Kilde: SVV ulykkesstatistikk

Kraftforsyning
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I rapporteringsperioden har det totalt sett vært lite nedetid på strømnettet i Bergen. Samvirkevakten
har registrert 5 større akutte strømbrudd på 4 lokasjoner (Grimseid, Krokeide, Flesland og Kaland)
hvor antall berørte var mellom 250-1100 kunder, men ingen av disse strømbruddene har påvirket
kritisk/sårbar infrastruktur eller kommunal tjenesteproduksjon.

Det forventes ikke at strømbrudd vil påvirke kommunal tjenesteproduksjon i neste
rapporteringsperiode, men det er sannsynlig at Bergen vil oppleve enkelte akutte strømbrudd,
spesielt som følge av værforhold.
VISSTE DU AT?
•

Samvirkevakten har innarbeidet rutiner hvor de observerer om akutte eller planlagte
strømbrudd påvirker kritisk eller sårbar infrastruktur, som igjen kan påvirke kommunal
tjenesteproduksjon

Kilder: NVE avbruddsstatistikk
Kilde: BKK

Vannforsyning
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Totalt i rapporteringsperioden (1. januar - 29. mars) ble det gjennomført 153 vannsperringer. Selv
om perioden har båret preg av ekstremvær, kraftig vind og andre farevarsler, så medførte det ikke
større utfordringer knyttet til den kommunale vannforsyningen. Det er registrert flere mindre akutte
vannledningsbrudd, men ingen av disse har påvirket kommunal tjenesteproduksjon eller
kritisk/sårbar infrastruktur.
Årsaken til vannsperringene er flere, men i all hovedsak dreier det seg om oppgaver knyttet til d rift,
arbeid på privat ledningsnett av rørleggerfirma og anleggsoppgaver. Ved varsel om ekstremvær,
iverksettes det nødvendige tiltak fra Vaktsentralen for å sikre vann og avløp i kommunen. I tillegg
sendes det ut varsling om iverksettelse av ulike rutiner til andre interessenter innen vann og avløp i
kommunen. Dette kan for eksempel være rutiner knyttet til rens av sluker, bekkeinntak og åpning av
flomluker.
Det er generelt lite akutte vannsperringer i Bergen. Vann- og avløpsetaten har god
publikumsinformasjon til eventuelle berørte adressater.
VISSTE DU AT?
•

Vaktsentralen mottar ikke bare henvendelser i forbindelse med vann og avl øp, men
håndterer også andre henvendelser fra publikum før de videreformidler henvendelsen til
riktig driftsenhetsnivå

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

Aktivitet i bysamfunnet - 2.kvartal 2022

Større arrangementer
Samfunnssikkerhetens hus har prosjektansvaret for å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse og
sikkerhets- og beredskapsplanverk for kommende og fremtidige 17. mai-arrangementer. Dette
arbeidet utarbeides sammen med viktige beredskapsaktører og fageksperter. Videre planlegger
samvirkevakten en delvis mobilisering med viktige beredskapsaktører for selve gjennomføringen av
17. mai.
Mindre arrangementer
Det planlegges en rekke mindre konserter, stand-up show, utstillinger m.m. i perioden.
Samvirkesenteret mener det er lite sannsynlig at noen av disse mindre aktivitetene vil påvirke
samfunnssikkerheten i regionen.

Bergen City Marathon
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Hva?
Idrettsarrangement
Hvor?
Bryggen i Bergen
Når?
Lørdag 30. april, klokken 0900-1500

Kilde: Bergen City Marathon

17. mai i Bergen
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Hva?
Norges nasjonaldag
Hvor?
Hele Bergen
Når?
Tirsdag 17. mai

Oppsummering

Ukraina-krisen har påvirket hele nasjonen, regionen og kommunen. Mottak av flykninger,
engasjement fra publikum og fokus på kommunes beredskap har preget antall henvendelser og
situasjonen generelt. Ukraina-krisen og hvordan denne påvirker regionalt og nasjonalt vil være et
fokusområde inn i andre kvartal 2022.
Værforholdene har skapt flere mindre regionale utfordringer i januar. Som en f ølge av dette, har det
vært flere værrelaterte hendelser som har involvert Samvirkevakten. Ingen av hendelsene i
rapporteringsperioden har vært alvorlige eller krevd mobilisering av kommunens kriseledelse (KKL).
Derimot har flere hendelser medført mindre aksjoner, primært varsling av viktige samfunnsaktører i
regionen.
Samvirkevakten vurderer følgende som sannsynlige hendelser i januar:
•

•

Store ulykker
-

Værforholdene i neste rapporteringsperiode vil statistisk være varmere, flere
soldager og mindre regn. Det er lite sannsynlig at det vil forekomme større
klimarelaterte hendelser eller at kommunal tjenesteproduksjon vil påvirkes i andre
kvartal

-

Det er sannsynlig at skogbrannfaren vil øke mot slutten av andre kvartal, og det er
sannsynlig at det vil være mindre skogbranner i regionen

Kritisk infrastruktur
-

Det er lite sannsynlig at kritisk infrastruktur eller viktige innfartsårer 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
-

Det er sannsynlig med en økning i antall trafikkuhell i kommende
rapporteringsperiode

-

Det er lite sannsynlig at planlagt veiarbeid vil påvirke kommunal tjenesteproduksjon

Annet
-

Det er sannsynlig at det vil være en økning i ordensforstyrrelser i byrommet som en
følge av gjenåpningen av samfunnet

-

Det er lite sannsynlig at større arrangementer vil påvirke samfunnssikkerheten eller
kommunal tjenesteproduksjon

-

Det forventes en gradvis synkende trend på antall smittede i Bergen i andre kvartal,
og det er lite sannsynlig at dette vil påvirke kommunal tjenesteproduksjon

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

12 - Bergen kommune

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

