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1 Forord
Sykkel-VM 2017 i Bergen, som ble gjennomført fra lørdag 16. til søndag 24. september 2017, ble en
sportslig suksess og en folkefest. Publikumstilstrømningen, været og rammene for arrangementet på
Askøy, i Øygarden, Fjell og Bergen, gjorde arrangementet og publikumsfesten til en uforglemmelig
opplevelse både for fastboende og tilreisende. Til sammen fulgte anslagsvis 700 000 publikummere
og en halv milliard TV-seere mesterskapet, og fikk ta del i en unik profilering av bergensregionen og
Bergen som vertsby for store arrangementer.
Regionen og bysamfunnets omfattende og systematiske forberedelser til et av verdens største
idrettsarrangement, gjorde at mesterskapet kunne gjennomføres i et bysamfunn og en region som
var koordinert og velfungerende. Ingen alvorlige ulykkeshendelser eller driftsforstyrrelser inntraff
under de 14 dagene arrangementet preget bergensregionen.
Bergen kommune tok høsten 2015 initiativ til et felles forberedelsesprosjekt for arrangørselskapet
Bergen 2017 AS og alle offentlige aktører som kunne ha befatning med gjennomføringen av sykkelVM. Fellesprosjektet ble kalt «Samvirkeprosjektet» og koordinerte alle aktørenes forberedelser innen
samfunnssikkerhet, driftskontinuitet, samferdsel og informasjon i forkant av mesterskapet.
Prosjektet var også ansvarlig for «Samvirkesenteret» som ble opprettet og driftet under
mesterskapet, og som hadde som oppgave å sikre effektiv informasjonsutveksling, kommunikasjon
og samarbeid mellom alle involverte offentlige, private og frivillige beredskapsaktører på
operasjonelt nivå.
Ansvarsfordelingen mellom arrangøren Bergen 2017 AS og det offentlige ble i forberedelsesprosessen avtalt å være at arrangøren hadde ansvar for løypetraseene og de byrom der de planla
publikumsaktivitet, mens det offentlige hadde ansvar for all annen planlegging i bysamfunnet og i
regionen, herunder samfunnets støtte til arrangøren innenfor deres ansvarsområde.
De offentlige forberedelsene startet to år før mesterskapet, og måtte tilpasses omfattende og
vesentlige forutsetninger som var beskrevet i søknaden om å få arrangementet. Forutsetningene lå
til grunn for det internasjonale sykkelforbundets tildeling av mesterskapet til Norge, med Bergen som
vertsby, og kunne ikke endres. Bestemmelser knyttet til løypetraseer, bruk av byrom og
konkurransetidspunkt gav utfordringer som medførte omfattende og kostnadskrevende tiltak for å
kunne sørge for en sikker, trygg og forsvarlig gjennomføring av arrangementet.
Et helt sentralt overordnet læringspunkt etter sykkel-VM er at relevante fagmiljøer må involveres
langt tidligere i søknads- og budsjettprosessene for at kostnadsbildet for et så omfattende og
komplekst arrangement skal bli så reelt som mulig før en beslutning om å søke tas.
Arrangementet medførte store tilleggskostnader for offentlige aktører. Arrangøren Bergen 2017 AS
opplevde økonomiske utfordringer i etterkant av arrangementet. Dette skyldes i hovedsak at det i
miljøene som arbeidet med søknad, budsjettering og planlegging i en tidlig fase var mangelfull
forståelse for hvilke konsekvenser et slikt arrangement ville medføre for regionen og bysamfunnet.
For det vellykkede arbeidet med de offentlige forberedelsene til sykkel-VM 2017 og nyvinningen
«Samvirkesenteret»,
tildelte
Direktoratet
for
samfunnssikkerhet
og
beredskap
samfunnssikkerhetsprisen for 2017 til Bergen kommune. Prisen ble delt ut under
Samfunnssikkerhetskonferansen i februar 2018.
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2 Innledning
Bergen kommune opprettet høsten 2015 et eget prosjekt for forberedelsene til sykkel-VM 2017,
ledet av Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble i løpet av 2016 ansatt fire
prosjektkoordinatorer som ble gitt ansvar for koordinering av prosjektaktivitetene i følgende fire
delprosjekt: Samfunnssikkerhet og beredskap, Driftskontinuitet, Samferdsel og Informasjon.
Delprosjektene har stått for organisering av Bergen kommunes egne forberedelser til sykkel-VM og
samtidig fungert som koordinerende ledd for forberedelsene i hele bergensregionen.
Denne rapporten inkluderer evalueringsrapportene som er utarbeidet i hvert delprosjekt:
o
o
o
o

Del 1: «Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap»
Del 2: «Evalueringsrapport Driftskontinuitet i bysamfunnet»
Del 3: «Evalueringsrapport Samarbeid om samferdsel»
Del 4: «Evalueringsrapport Samarbeid om innbyggerinformasjon»

Rapporten inneholder i tillegg til delrapportene et forord, en innledning og et etterord, som alle har
et overordnet perspektiv og som må betraktes som en overbygning mellom hvert enkelt delprosjekt.
Resultatene fra evalueringsarbeidet i delprosjektet «Samfunnssikkerhet og beredskap», rapportens
del 1, viser høy måloppnåelse. Det ble ikke registrert alvorlige skader på mennesker, miljø eller tap av
store materielle verdier under sykkel-VM. Samfunnskritiske tjenester og tilbud til befolkningen ble
opprettholdt. Målsetningen om å sørge for et normalt risikonivå ved gjennomføring av
risikoreduserende tiltak før og under arrangementet, ble godt oppnådd.
Resultatene viser videre at rammevilkår, organisering, administrasjon, arbeidsprosesser, metoder og
samarbeid virket hensiktsmessig for arbeidet. Tilbakemeldingene fra de ulike aktørene som var
involvert i arbeidet er gode. Aktørene mener de klarte å arbeide mot felles mål på en god måte, samt
at egne organisasjoner tilrettela godt for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.
«Samvirkesenteret», som ble etablert i anledning arrangementet, fremstår som svært virkningsfullt
og lovende for videre utvikling av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Deltakerne i
senteret mener at det ivaretok samvirkeprinsippet på en god måte og at nytteverdien var god.
Resultatene viser også at deltakerne mener sammensetningen av aktører, kommunikasjonen,
arbeidsprosessen og rutinene i Samvirkesenteret var god. Deltakerne mener at det å identifisere
farehendelser, dele av informasjon, koordinere tiltak, samt å begrense og håndtere episoder med
potensial for store samfunnskonsekvenser, ble håndtert på en mer effektiv måte enn i en
normalsituasjon.
Rapportens del 2, «Driftskontinuitet i bysamfunnet», viser at kommunale tjenester og tilbud til
befolkningen ble opprettholdt på et forsvarlig nivå. Lovpålagte tjenester ble prioritert, slik som skoleog barnehagetilbud, hjemmesykepleietjenester, legevaktstjenester og tjenester innen psykisk helse
og rusomsorg. Disse tjenestene ble godt planlagt og ivaretatt under arrangementet, og det ble ikke
meldt om avvik fra etterlevelse av gjeldende lover og regler for kommunal drift.
Oppsummering av erfaringer og evalueringer viser at det også i dette delprosjektet var høy grad av
måloppnåelse, både med hensyn til opprettholdelse av det kommunale tjenestetilbudet, etterlevelse
av gjeldende lover for kommunal drift, samt erfaringsoverføring og læring gjennom prosjektarbeidet.

Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samvirkeprosjektet Sykkel-VM 2017
Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde, Bergen kommune, prosjektleder
Kommunaldirektør Robert Rastad, Bergen kommune, leder styringsgruppen

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

0
21.02.18
21.02.18

Evalueringen viser også at organisering, arbeidsprosesser og metoder, administrasjon og samarbeid
virket hensiktsmessig for arbeidet. De aller fleste som var involvert i arbeidet opplevde det som
nyttig og lærerikt. En viktig erfaring var at utarbeidelse av gode analyser basert på relevant og riktig
informasjon var sentralt for å gjennomføre endringer og tilpasninger i drift av kommunale tjenester.
Det ble også pekt på at vilje og evne til å utvise fleksibilitet og raushet, samt å være fremoverlent og
løsningsorientert i et positivt samarbeid med kolleger og andre samarbeidspartnere, var viktig for å
lykkes.
Del 3 omhandler samferdselskoordinators evalueringsrapport av delprosjekt «Samarbeid om
samferdsel». Midlertidige vegsperringer under arrangementet medførte til dels omfattende trafikale
konsekvenser for hele bysamfunnet. Av den grunn ble det gjennomført ulike tiltak for å planlegge,
koordinere og følge opp det offentliges interesser knyttet til samferdsel under sykkel-VM, i tett
samarbeid med en rekke offentlige og private aktører.
Det ble blant annet utarbeidet trafikal sperreplan og etablert egne parkeringsplasser for bobiler. Det
ble i tillegg gjennomført ulike tiltak for å regulere ferdsel på og parkering i gater og veger for
næringsvirksomhet og privatbilister. På grunn av at sentrum var stengt for gjennomkjøring mellom kl.
0830 og kl. 1900 under arrangementet, ble det opprettet fire midlertidige holdeplasser for drosjer i
utkanten av sentrumskjernen. Det ble videre etablert en egen ordning for varelevering i døgnstengte
områder i sentrum. Som en følge av at en rekke gater og veger i Bergen ble brukt som løypetrasé
eller at man grunnet hensynet til nødetater og kollektivtrafikk nedla parkeringsforbud, ble det tilbudt
mulighet for alternativ parkering til innbyggerne som ble direkte berørt av vedtaket.
Plassering av sykkelløype ved Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus,
skapte stor usikkerhet knyttet til fremkommelighet for ambulanser med hasteoppdrag og generell
pasientlogistikk. Av den grunn ble det gjennomført et eget analysearbeid knyttet til denne
problemstillingen. Det ble iverksatt både informasjons- og trafikkreguleringstiltak for å forhindre
uønskede hendelser tilknyttet pasienttransport, noe som var vellykket.
Samarbeidet om samferdsel var i all hovedsak godt, både gjennom planlegging og gjennomføring av
arbeidet. Trafikksikkerhet og driftskontinuitet for nødetater og andre aktører som er avhengige av
vegnettet for å ta vare på innbyggernes liv og helse og opprettholde lov og orden, ble godt ivaretatt..
Felles for gjennomføring av alle tiltak rettet mot trafikk og samferdsel, var nødvendigheten og nytten
av et systematisk og koordinert informasjonsarbeid utført av alle involverte offentlige og private
aktører. Samarbeidet har også skapt nye relasjoner som det kan bygges videre på i fremtiden
Informasjonsbehovet i forkant av og under sykkel-VM var enormt. Informasjonen måtte komme
tidlig, være tydelig og samordnet for å sikre en trygg, sikker og effektiv hverdag for innbyggerne
under mesterskapet. Del 4, «Evalueringsrapport Samarbeid om innbyggerinformasjon» gir en
beskrivelse av informasjonsutfordringene og hvordan informasjonsarbeidet ble organisert.
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Alle involverte offentlige aktører og arrangørselskapet Bergen 2017 AS samarbeidet tett om å
koordinere sin informasjon vedrørende sykkel-VM. Ingen aktører hadde formelt et overordnet ansvar
for informasjon om arrangementet og konsekvensene for regionen. Hver enkelt aktør fulgte opp sin
samfunnsrolle og svarte for seg. Samtidig samarbeidet man på tvers om en rekke forebyggende
informasjonstiltak og om informasjonsberedskap under selve arrangementet.
Samarbeidet om innbyggerinformasjon for sykkel-VM gav gode resultater. Biltrafikken ble ifølge
Statens vegvesen redusert med om lag femti prosent i forhold til normal trafikk. Dette hadde ikke
vært mulig å få til uten god informasjon både i forkant av og under sykkel-VM. Innbyggerne ga også
klart uttrykk for at de opplevde å bli godt informert. I en undersøkelse utført for Bergen kommune i
etterkant av sykkel-VM, viser resultatet at hele 83 prosent av de spurte mener de i hovedsak fikk den
informasjonen de trengte for å planlegge hverdagen sin under arrangementet.
Et sentralt læringspunkt fra informasjonssamvirket er at store arrangementer og hendelser krever at
man møter innbyggerne med enkel tilgang på enhetlig informasjon. Dette nødvendiggjør god og
tidlig felles planlegging, med tydelig avklaring av roller og ansvarsfordeling. Erfaringene fra sykkel-VM
viser videre at det ligger store gevinster i samarbeid om samordnet informasjon. De sentrale
aktørene i informasjonsarbeidet lykkes både med å hjelpe innbyggerne og å gjøre hverandre gode.
De ble ikke identifisert noen vesentlige tilfeller av motstridende eller feil informasjon fra det
offentlige og arrangør forut for eller under arrangementet.
Sykkel-VM 2017 er det største arrangementet Vestlandet har arrangert. Det førte til
gjennomgripende konsekvenser for regionen, noe som innebar til dels store tilpasninger både for
offentlig og privat virksomhet og for den enkelte innbygger. Delrapportene gir en nærmere
beskrivelse av hvordan arbeidet med disse utfordringene ble håndtert, organisert og evaluert i hvert
enkelt delprosjekt.
Delrapportene inneholder i tillegg anbefalinger til senere forberedelser for tilsvarende
arrangementer, både av generell overordnet og mer fagspesifikk karakter. Anbefalingene beskriver
både momenter som bør justeres eller endres og vellykkede momenter som bør videreføres.
Anbefalingene er relevante både for daglig drift og virke og ved gjennomføring av store
arrangementer.
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1 Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer evalueringen av samvirkearbeidet mellom flere hundre personer fra
ca. 100 ulike organisasjoner, etater, seksjoner og avdelinger innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Oppsummering av erfaringer og evalueringer viser høy måloppnåelse. Det ble ikke registrert alvorlige
skader på mennesker eller miljø eller tap av store materielle verdier og man klarte å opprettholde
alle samfunnskritiske tjenester og tilbud til befolkningen. Ambisjonen var at samfunnsrisikoen sykkelVM medførte skulle utlignes med risikoreduserende tiltak slik at samfunnet kunne opprettholde et
normalt risikonivå under arrangementet. Tilbakemeldingen på måloppnåelse i evalueringsundersøkelsen viser at 99 % mener målene ble godt oppnådd. Dette må regnes som svært gode
resultater med tanke på den økte og svært komplekse samfunnsrisikoen arrangementet medførte.
Rammevilkår, organisering, administrasjon, arbeidsprosesser, metoder og samarbeid virket
hensiktsmessig for arbeidet. Evalueringen viser at 90 % mener organiseringen av samarbeidet var
god, og 94 % mener at aktørene klarte å arbeide mot felles mål på en god måte. Det fremgår også at
94 % mener egen organisasjon tilrettela godt for samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet og 97 %
vurderer kvaliteten på eget bidrag som god. Komité for sikkerhet og beredskap, og arbeidet i
arbeidsgrupper, ble de viktigste arenaene for godkjenning, koordinering, informasjonsoverføring og
samarbeid i ca. 2 års planlegging innen samfunnssikkerhet og beredskap. 92 % mente
samarbeidsklimaet var godt, og 94 % svarer også at de opplevde at arbeidet innen samfunnssikkerhet
og beredskap bidro godt til å gjøre hverandre gode. Totalt 97 % mener egen læring og utvikling var
god, og 94 % mente samarbeidet har god fremtidig nytteverdi. Arbeidsgruppene vurderer også sine
resultater, arbeidsklima og arbeidsprosesser som gode. Med tanke på at arbeidet ble organisert på
en ny måte, med nye arbeidsprosesser og metoder, må dette betraktes som svært gode resultater.
Samvirkesenteret fremstår som et lovende virkemiddel i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap. 98 % mener at Samvirkesenteret ivaretok samvirkeprinsippet på en god måte og 95 % at
sammensetningen og nytteverdien av Samvirkesenteret var god. Alle (100 %) mente kommunikasjonen, arbeidsprosessen og rutinene i Samvirkesenteret var god. Man opplevde å identifisere, dele
informasjon, koordinere tiltak, begrense og håndtere episoder med potensial for samfunnskonsekvenser på en mer effektiv måte enn tidligere. Ettersom Samvirkesenteret var nytt er
resultatene svært positive. Det er en klar anbefaling å videreføre Samvirkesenteret i fremtiden (98%).
Det er identifisert 76 anbefalinger i evalueringen, både anbefalinger om å videreføre ting som var bra
og justere andre ting. Anbefalingene er ikke kun relatert til store arrangement, men arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap generelt og Samvirkesenteret spesielt. Dette inkluderer nyttige og
hensiktsmessige forbedringer, men som i hovedsak omhandler mer spesifikke områder. Skal man
oppsummere erfaringer og evalueringen finner man en dominerende positiv trend.
Det vil derfor være hensiktsmessig å videreføre og forsterke arbeidet fra sykkel-VM til det generelle
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fremtiden. Erfaringene vil være nyttige for
Bergensregionen, men også for andre regioner og i et nasjonalt perspektiv. En tverrfaglig gruppe bør
nå vurdere hvordan anbefalingene best kan følges opp i fremtiden.
En mer detaljert oppsummering av evalueringen finnes i kapittel 21. Anbefalingene er samlet i
kapittel 22.
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DEL 1: INNLEDNING
3 Innledning
Takk til alle som tok del i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet under sykkel-VM!
Sykkel-VM 2017 er et av verdens største idrettsarrangement og det største arrangementet som har
vært arrangert i Bergensregionen. Arrangementet medførte store ringvirkninger og er innen
samfunnssikkerhet og beredskap trolig det mest komplekse arrangementet som kan arrangeres i
regionen. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til sykkel-VM har pågått over flere
år og involvert mange aktører. Det omfattende arbeidet gir et godt grunnlag for mye læring.
Evaluering av arbeidet knyttet til sykkel-VM er derfor svært viktig for å utnytte erfaringene og skape
forbedringer i fremtiden.
Evalueringen av arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap skal svare på flere spørsmål:
 Oppnådde man de mål som var satt innen samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM?
 Ble arbeidet planlagt, gjennomført og fulgt opp på en tilfredsstillende måte?
 Har arbeidet inkludert nødvendige aktører i et godt samarbeid?
 Hva er de viktigste erfaringene man har fått underveis i arbeidet og hvordan kan disse brukes
i fremtiden?

Foto 1: Eivind Senneset, Bergen kommune
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3.1 Om rapporten
Denne rapporten samler og oppsummerer evalueringen av samarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap knyttet til sykkel-VM 2017. «Styringsdokument Samfunnssikkerhet og beredskap sykkelVM 2017» og «Prosjektplan Samfunnssikkerhet og beredskap sykkel-VM 2017» gir en nærmere
beskrivelse av organisering, gjennomføring og oppfølging av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet for sykkel-VM 2017.
Evalueringsrapporten er basert på evalueringsprosessene som omtalt i kapittel 3.5. Den er inndelt i
fem hoveddeler. Første del gir en kort innledning om arrangementet og arbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap, oppsummerer episoder og hendelser innen samfunnssikkerhet og
beredskap under sykkel-VM samt beskriver kort hvordan evalueringen av arbeidet ble organisert. Del
2 inneholder evalueringen av samvirkearbeidet som helhet. Sentrale tema er måloppnåelse,
rammevilkår, organisering, administrasjon, samarbeid, involvering, kommunikasjon, dokumentasjon,
aktiviteter, aktørbidrag, læring og ressursarbeid. Del 3 omhandler evaluering av Samvirkesenteret.
Samvirkesenteret var et koordinerende senter på operasjonelt nivå under sykkel-VM med
representanter fra over 30 aktører. Tema som er omtalt er opplæring, samarbeid, involvering,
kommunikasjon, dokumentasjon, verktøy, fasiliteter, arbeidsprosess, rutiner, nytteverdi og læring.
Nest siste del, Del 4, inneholder en oppsummering av evalueringen og anbefalinger for videre
samvirkearbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Anbefalingen er ikke nødvendigvis kun
relatert til arbeid med store arrangement, men også generelt samvirkearbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap. Siste del inneholder sentrale vedlegg. Alle evalueringsskjemaene
fra aktørene og arbeidsgruppene finner man her. Det er også en gjengivelse av evalueringsspørsmål
som ble stilt i den individuelle evalueringsundersøkelsen etter sykkel-VM. I tillegg inkluderer Del 5
henvisninger, sakshistorikk innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt en kort beskrivelse av den
faglige tilnærmingen som ble brukt i arbeidet.
Rapporten er utarbeidet av Samfunnssikkerhetskoordinator i Bergen kommune og omhandler
evaluering av samvirkearbeidet mellom aktørene innen samfunnssikkerhet og beredskap. Mange av
aktørene har i tillegg utarbeidet egne interne erfaringsrapporter fra sykkel-VM. Denne rapporten
oppsummerer innspill fra involverte aktører, men omhandler i hovedsak samarbeidet og gjenspeiler
ikke alle detaljer hver enkelt aktør erfarte under sykkel-VM.
Denne rapporten er tenkt som grunnlag for en videre fremtidig utvikling av samarbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergensregionen. Erfaringene vil også være relevant for andre
regioner. Den inneholder derfor anbefalinger til hvordan erfaringene kan anvendes, ikke bare i
forbindelse med fremtidige store arrangementer, men også innen det generelle arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap. Det omfattende arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
for sykkel-VM bør i størst mulig grad komme til nytte i andre sammenhenger. Basert på
informasjonen som fremkommer i evalueringen har man derfor prøvd å generalisere erfaringene slik
at disse kan ha bred nytteverdi i fremtiden.

Side 6 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

3.2 Om arrangementet sykkel-VM 2017
Sykkel-VM 2017 ble i all hovedsak en stor suksess med spektakulære løyper, spennende sykkelritt,
styrking av folkehelse og sykkelinteresse, bred involvering av regionens kulturmiljø og ikke minst en
stor folkefest med et historisk begeistret publikum i et av verdens vakreste landskap. I sykkelmiljøet
omtales sykkel-VM 2017 i Bergen som tidenes beste. Det var selskapet Bergen 2017 AS, heleid av
Norges Cyckleforbund (NCF), som var ansvarlig arrangør, og kommunene Askøy, Bergen, Fjell og
Øygarden var sammen med Hordaland fylkeskommune vertskap for arrangementet.
Fakta om sykkel-VM 2017:
• 16-24.september 2017
• 9 dager, 12 profesjonelle konkurranser
• Kulturprogram i Askøy, Bergen, Fjell og Øygarden
• 3000 deltakere i det offisielle publikumsrittet
• 1.500 skolebarn deltok i det offisielle sykkeltoget
• 1.257 utøvere fra 77 nasjoner
• 5.000 akkrediterte fra 120 forskjellige nasjoner
• 850 presse og media fra 34 forskjellige nasjoner
• Mer enn 700.000 tilskuere
• Mer enn 2.000 frivillige fra mer enn 80 nasjoner

Det offisielle programmet med løypekart er gjengitt i Vedlegg C. Konkurransene hadde følgende
overordnede program:
Dato
Lørdag 16.09.17
Søndag 17.09.17
Mandag 18.09.17
Tirsdag 19.09.17
Onsdag 20.09.17
Torsdag 21.09.17
Fredag 22.09.17
Lørdag 23.09.17
Søndag 24 09.17

Hva
Trening
Lagtempo
Tempo
Tempo
Tempo
Trening
Fellesstart
Fellesstart
Fellesstart

Hvor
Askøy, Bergen
Askøy, Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Øygarden, Fjell, Bergen
Øygarden, Fjell, Bergen

Damer, Menn
Junior Damer, U23 Menn
Junior Menn, Elite Damer
Elite Menn
Junior Damer, U23 Menn
Junior Menn, Elite Damer
Elite Menn
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3.3 Om arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
Det strukturerte arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM startet høsten 2015.
Løyper og budsjett for sykkel-VM var på denne tiden utarbeidet. Man hadde også identifisert et
behov for konsekvensanalyser, men ingen analyser var utført. Mer detaljert sakshistorikk relatert til
samfunnssikkerhet og beredskap er gjengitt i Vedlegg B. Kun grove hovedtrekk omtales i dette
kapittelet.
På et oppstartsmøte med sentrale aktører høsten 2015 presenterte Bergen 2017 AS en prosjektskisse
for arbeidet innen sikkerhet og beredskap. Prosjektskissen la opp til en organisering og struktur
basert på arbeidet innen sikkerhet og beredskap for Tall Ships Races og Hansadagene. Ettersom
sykkel-VM var et langt større og mer komplekst arrangement mente Bergen kommune (Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap) at planen for arbeidet var underdimensjonert. Bergen 2017 AS
påpekte at de ikke hadde midler til å ta ansvar for samfunnssikkerheten. Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap tok da ansvar for å koordinere det videre
samfunnssikkerhetsarbeidet. Seksjonens ansvar for ledelsen og koordineringen av det videre
arbeidet ble forankret i et eget møte med representanter fra ledelsen hos relevante offentlige
beredskapsaktører i Bergensregionen og arrangøren i oktober 2015. På møtet ble det avklart at
Beredskapssjef i Bergen kommune skulle lede Komite for sikkerhet og beredskap, og at Bergen
kommune ville lyse ut en 100 % stilling som kunne ivareta rollen som samfunnssikkerhetskoordinator
for sykkel-VM. Seksjonen inviterte også relevante aktører og gjennomførte en overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse for sykkel-VM. Analysen ble gjennomført over tre dager i årsskiftet 2015/2016,
med over 30 fagledere fra alle sentrale beredskapsaktører i Bergensregionen.
Samfunnssikkerhetskoordinator for sykkel-VM startet sitt arbeid i Seksjon for samfunnssikkerhet og
beredskap i februar 2016, med utgangspunkt i resultatene fra den overordnede risiko- og
sårbarhetsanalysen. For å forplikte sentrale aktører til samarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap ble det utarbeidet et styringsdokument som alle aktørene i Hovedkomité for sykkel-VM
godkjente. De nasjonale prinsippene for ansvar, likhet, nærhet og samvirke skulle legges til grunn for
arbeidet, samt gjeldende regelverk og anerkjente standarder. Styringsdokumentet påpekte at alle
aktørene selv var ansvarlig for å ivareta sikkerhet og beredskap i henhold til lover og regler. Det
videre samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap skulle koordineres av samfunnssikkerhetskoordinator. De ulike aktørene forpliktet seg til å allokere tilstrekkelige ressurser til
samarbeidet. Det ble videre etablert en Komite for sikkerhet og beredskap med representanter fra
relevante aktører. Se Tabell 1.
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Tabell 1: Aktører i Komité for sikkerhet og beredskap

Aktører i Komité for sikkerhet og beredskap
Askøy kommune
Bergen 2017 AS
Bergen kommune,
Bergen brannvesen
Bergen kommune,
Bygg og eiendom
Bergen kommune,
Bymiljøetaten
Bergen kommune,
Helse og omsorg

Bergen kommune,
Samf.sik & beredskap
Bergen og omland
havnevesen

FORF

Hordaland
fylkeskommune

Statens vegvesen

Fylkesmannen i Hordaland
(observatør)

Hordaland Røde Kors

Telenor

BIR

Haakonsvern orlogsstasjon

KODE Bergen,
via Bergen kommune

Telia

BKK

Heimevernet

Sivilforsvaret

Vest politidistrikt

Fjell kommune

Helse Bergen

Skyss

Øygarden brannvesen

Totalt 26 aktører

Komité for sikkerhet og beredskap godkjente prosjektplanen som samfunnssikkerhetskoordiantor
utarbeidet på bakgrunn av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Prosjektplanen skisserte mer
detaljert hvordan det videre samarbeidet skulle organiseres, gjennomføres og følges opp. Den
omhandlet samvirkeaktiviteter mellom aktørene – ikke aktiviteter hver enkelt aktør selv måtte utføre
for å tilfredsstille lover og regler. Samfunnssikkerhetskoordinator utarbeidet en involveringsmatrise
der de ulike aktørene markerte hvilke prosjektaktiviteter de så behov for å delta på. Det ble også
opprettet en prosjektside på Bergen kommunes prosjektportal og gitt tilgang til denne til aktuelle
aktører. Figur 1: Organisering av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet, viser hvordan
koordineringsarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap ble organisert mellom de ulike
aktørene. Den faglige tilnærmingen er nærmere redegjort for i Vedlegg G.
Det ble i mars 2016 holdt et avklarings- og forventningsmøte mellom Seksjon for samfunnssikkerhet
og beredskap og Bergen 2017 AS for å sikre felles forståelse av ansvar, oppgaver og roller. I hovedsak
skulle Bergen 2017 arbeide med sikkerhet innenfor sperringer, mens samfunnssikkerhetskoordinator
skulle arbeide med sikkerhet utenfor sperringene. Videre ble forventninger og ansvar for ulike
aktiviteter, analyser og planer skissert.
Etter gjennomføring av overordnet beredskapsanalyse i juni 2016 ble analyseresultatene
oppsummert sammen med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i en felles rapport. Det ble
identifisert mange områder med behov for mer detaljerte analyser og nærmere oppfølging.
Arbeidsomfanget viste behov for bred involvering fra mange aktører innen flere ulike tema. For å
følge opp funn i overordnede analyser ble arbeidet derfor organisert i 6 temabaserte arbeidspakker:
(1) brann- og redning, (2), helse, (3) kommunale tjenester, (4) samvirke, (5) sikring og orden, samt (6)
trafikk.
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Figur 1: Organisering av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet

Det ble etablert arbeidsgrupper med relevant deltakelse som skulle ha ansvar for de ulike
arbeidspakkene. Bergen kommune ledet arbeidspakke brann- og redning, arbeidspakke helse,
arbeidspakke samvirke og arbeidspakke trafikk. Vest politidistrikt ledet arbeidet i arbeidspakke
sikring og orden. Arbeidspakke kommunale tjenester ble et eget internt driftskontinuitetsprosjekt i
Bergen kommune, der alle byrådsavdelingene ble involvert. Seksjon for samfunnssikkerhet og
beredskap ansatte en driftskontinuitetskoordinator som ledet dette prosjektet. Til sammen ca. 60
personer deltok i de 5 resterende arbeidsgruppene innen samfunnssikkerhet og beredskap. For
arbeidsgruppemedlemmene var dette ekstra arbeid utover normalt arbeid i egen organisasjon.
Til hjelp for arbeidsgruppene ble det utarbeidet arbeidspakkebeskrivelser som forklarte hva som var
arbeidsgruppenes oppgaver, arbeidsprosesser med tidsfrister, hvordan arbeidet skulle utføres og
hvilke maler og analyseverktøy som skulle anvendes. Arbeidspakkebeskrivelsene ble gjennomgått og
godkjent av Komité for sikkerhet og beredskap og arbeidet startet opp i september 2016. Bymiljøetaten utarbeidet også konsekvenskart og rapporten «Arbeidsnotat – Trafikk under VM 2017 – om
fremkommelighet- og tilgjengelighetskonsekvenser», som skisserte utfordringer for biltrafikk i
Bergen kommune. Kartet og rapporten var svært nyttig for å illustrere konsekvensomfanget og ble
brukt i det videre arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap. Hovedinnholdet i arbeidspakkene
omhandlet:
 TemaROS brann- og redning samt forebyggende brannvernplan
 Temaberedskapsanalyse brann- og redning samt plan for disponering og lokalisering av brann- og
redningsressurser (kartlag)
 TemaROS helse samt helsevernplan
 Temaberedskapsanalyse helse samt plan for disponering og lokalisering av helseressurser (kartlag)
 TemaROS trafikk samt trafikksikkerhetsplan
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 Temaberedskapsanalyse trafikk samt plan for disponering og lokalisering av trafikkressurser
(kartlag)
 Kontinuitetsanalyse samt kontinuitetsplan for kollektiv transport (inkludert i trafikksikkerhetsplan)
 Sikringsrisikoanalyse samt objekt- og områdesikringsplaner (graderte dokumenter utarbeidet av
Vest politidistrikt)
 Etablering av Samvirkesenter samt plan for Samvirkesenter
 Kartlegging av nødvendige bistandsressurser
For å koordinere arbeidet i arbeidspakkene ble det holdt flere møter mellom arbeidsgruppelederne
og samfunnssikkerhetskoordinator. Arbeidsgruppene presenterte også jevnlig sitt arbeid i Komité for
sikkerhet og beredskap for å orientere aktørene om arbeidet. Arbeidspakkene hadde arbeidsgrupper
bestående av aktører som vist i Tabell 2.
Tabell 2: Aktører i arbeidspakkene

Aktører i arbeidspakkene
Brann og redning
Askøy brann
og redning
Bergen 2017 AS

Helse
Askøy legevakt
Bergen 2017 AS

Bergen kommune,
forebyggende avdeling
Bergen kommune,
operativ avdeling
Bergen kommune,
Samf.sik & beredskap

Bergen kommune,
helse og omsorg
Bergen kommune, etat
for helsetjenester

Sivilforsvaret

Haraldsplass DSH

Sotra brannvern IKS
Øygarden brannvesen

Fjell/Øygarden legevakt

Helse Bergen,
akuttmedisinsk avdeling
Helse Bergen,
Stab
Sjøforsvarets sanitet

Samvirke

Sikring og orden

Trafikk

Bergen 2017 AS

Bergen 2017 AS

Bergen 2017 AS

Bergen kommune, 110
sentralen
Bergen kommune,
Samf.sik & beredskap
Bergen og omland
havnevesen
DSB, avdeling for nød- og
beredskapskommunikasjon

Bergen kommune,
Samf.sik & beredskap
Bergen og omland
havnevesen
KODE Bergen,
via Bergen kommune
Haakonsvern
orlogsstasjon

Bergen kommune,
Bymiljøetaten
Bergen kommune,
Samf.sik & beredskap
Fjell kommune,
samferdsel
Hordaland
fylkeskommune

Haakonsvern orlogsstasjon

Heimevernet

Skyss

Heimevernet

Sivilforsvaret

Statens vegvesen

Vest politidistrikt

Vest politidistrikt

Helse Bergen,
akuttmedisinsk avdeling
Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Sivilforsvaret
Statens vegvesen,
veitrafikksentralen
Vest politidistrikt

I tillegg til arbeidet i arbeidspakkene var det også andre aktiviteter som skulle følges opp. Disse ble
organisert og koordinert av samfunnssikkerhetskoordinator. Eksempler på slike aktiviteter er:
 planlegge, gjennomføre og følge opp temabaserte risikomøter, for eksempel om utrykningsveier,
ekstremvær, kommunikasjon, strøm, vann, avløp og renovasjon.
 koordinere arbeidet med kartverktøy og ulike kartlag
 bistå i organisering og koordinering av crowd management arbeidsgruppe
 sammenfatning av bistandsbehov, koordinering av bistandsanmodninger og møter med ulike
lokale bistandsaktører
 organisere ressursbaser for alle ressurser innen samfunnssikkerhet og beredskap
 følge opp Bergen 2017 AS sitt arbeid innen sikkerhet og beredskap
 planlegge og arrangere temadag, kurs, erfaringsseminar i mai og hovedsamling i september
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 planlegge og arrangere arbeidsgruppeledermøter og møter i Komité for sikkerhet og beredskap
 koordinere med Bergen kommunes øvrige sykkel-VM arbeid, spesielt mot prosjektleder,
informasjonskoordinator, samferdselskoordinator, driftskontinuitetskoordinator og byromskoordinator.

Det ble også etablert en byromskoordinatorgruppe og en arbeidsgruppe for crowd management i
løpet av arbeidet. Frem til start av sykkel-VM hadde arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
inkludert totalt 139 offisielle arbeidsmøter:











Komité for sikkerhet og beredskap: 10 møter
Arbeidsgruppeledermøter: 8 møter
Arbeidspakke brann- og redning: 11 møter
Arbeidspakke helse: 14 møter
Arbeidspakke samvirke: 26 møter
Arbeidspakke sikring og orden: 5 møter
Arbeidspakke trafikk: 29 møter
Risikomøter: 13 møter inkludert oppfølgingsmøter
Crowd management gruppe: 12 møter
Byromskoordinatorgruppe: 11 møter

I tillegg kom alle avklaringsmøter, analysemøter, opplæringer, befaringer, øvelser og samlinger, samt
arbeidsmøter innen kart, ressursbaser, samferdsel, driftskontinuitet og informasjonskoordinering.
Tiltakslister og planer med ansvarlig for tiltak, tiltaksfrister og status ble utarbeidet og fulgt opp.
Relevant dokumentasjon fra planleggingsarbeidet ble før sykkel-VM jevnlig presentert og distribuert i
Komité for sikkerhet og beredskap og sist på hovedsamlingen 11. september 2017. Dokumentasjonen
var også tilgjengelig på prosjektsiden, samt i CIM for personell i Samvirkesenteret.
Arbeidet med å bygge Samvirkesenteret startet vinteren 2017 og ble koordinert av
arbeidsgruppeleder for arbeidspakke samvirke. Bergen kommune ved Seksjon for samfunnssikkerhet
og beredskap hadde ansvaret for bygging og tilrettelegging av Samvirkesenteret. Opplæring og
øvelser knyttet til Samvirkesenteret ble utført i perioden fra mai til september. Totalt 31 aktører var
representert i Samvirkesenteret under sykkel-VM. Operasjonstiden var fra 0600 til 2200 hver dag,
med personell fordelt på 2 vaktlag á 38 personer med vaktbytte klokken 1400.
Alle aktørene styrket sin bemanning og ressursdisponering innen samfunnssikkerhet og beredskap
under sykkel-VM. Noen eksempler på ressurstiltak innen samfunnssikkerhet og beredskap er:
 Styrking av nødetatenes operasjonssentraler.
 Delvis mobilisering og styrking av involverte aktørers beredskapsstaber.
 Etablering av 7 midlertidige legevakter i berørte kommuner og styrking av ordinære legevakter og
ambulansetjeneste.
 Mellom 450-750 polititjenestepersoner i sykkel-VM tjeneste hver dag, støtte fra nasjonale
politiressurser samt styrking av ressurser innen overvåking og etterretning.
 Styrking av forebyggende og operative brann- og redningsressurser, herunder vesentlig økt
vaktstyrke og egen plan for hurtig mobilisering av ekstra mannskaper.
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 Styrking av beredskap på sjø og i havneområder med båter fra Sjøforsvaret, Kystvakten, politiet,
brann- og redningsetater og frivillige organisasjoner.
 Styrking av nasjonale og regionale beredskapsressurser og overvåking innen kritisk infrastruktur,
som telekom, strøm, renovasjon, vann og avløp.
 Styrking av trafikkovervåking, veiberedskap, trafikkregulering og oppfølging av
parkeringsbestemmelser, herunder innleie av bergingsbiler og en dobling av antall
trafikkbetjenter (fra 30 til 60).
 Styrking av kollektivtilbudet, ekstra bussterminal og ekstra betjening på terminalene.
 Støtte med flere innsatslag, beredskapsmateriell og mobil renseenhet fra Sivilforsvaret (ca. 50
personer).
 Etablering av ca. 25 ressursbaser og pausefasiliteter for aktører innen samfunnssikkerhet og
beredskap.
 Bistand fra Sjøforsvaret til vakthold ved tunge sperringer og midlertidige legevakter.
 Innkalling av styrker i Heimevernet til øvelse på Ulven leir for å redusere responstid ved en
eventuell bistandsanmodning.
 Etablering av sanitetsposter fra frivillige organisasjoner i publikumsområder og langs løypene.
Bergen 2017 AS med sine underleverandører etablerte medisinsk beredskap og sanitetsposter
knyttet til akkrediterte områder og sykkelrittet, herunder skadestue ved målgang, ambulanser,
legebiler og leger på motorsykler. Over 2000 frivillige var involvert for å bistå arrangør, blant annet
med oppgaver innen crowd management, informasjonsarbeid, vakthold langs løyper, tilrettelegging
av sikkerhet langs løypene (f. eks. sette opp og fjerne gjerder), akkreditering, osv. Bergen 2017 AS
engasjerte også vaktselskap for overvåking og vakthold på sine områder. En egen kommando- og
kontrollsentral ble etablert av Bergen 2017 AS for å koordinere sitt arbeid innen sikkerhet og
beredskap under arrangementet. Bergen 2017 AS hadde også en representant i Samvirkesenteret og
samkjørte sine vaktsoner langs løypen med politiets vaktsoner for best mulig samarbeid.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap utarbeidet i samarbeid med Vest politidistrikt og Bergen
2017 AS en samvirkematrise som skisserte kommunikasjonslinjer under sykkel-VM, se Figur 2:
Samvirkematrise.

Figur 2: Samvirkematrise
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Om Bergen kommune
Kompleksiteten og omfanget av arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune
ble mer synlig etter hvert som arbeidet pågikk. I tillegg til nevnte samfunnssikkerhetskoordinator og
driftskontinuitetskoordinator ansatte derfor Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap også en
samferdselskoordinator og en informasjonskoordinator ved årsskiftet 2016/2017. Seksjonsleder og
beredskapssjef ble prosjektleder og leder for de fire koordinatorene.
Driftskontinuitetskoordinator hadde ansvaret for å planlegge, koordinere og følge opp arbeidet som
skulle sikre at samfunnskritiske kommunale tjenester ble tilstrekkelig ivaretatt under sykkel-VM. Hun
samarbeidet tett med alle byrådsavdelingene i Bergen kommune og deres viktigste
samarbeidspartnere. Driftskontinuitetskoordinator var i tidlig prosjektfase ansatt hos Bergen
brannvesen og ledet arbeidet i arbeidspakke brann og redning. Når stillingen som
driftskontinuitetskoordinator ble bemannet fortsatte hun også som leder for arbeidsgruppen innen
brann og redning. Se egen evalueringsrapport knyttet til driftskontinuitetsarbeidet i Bergen
kommune.
Samferdselskoordinator hadde ansvaret for å planlegge, koordinere og følge opp kommunens
interesser knyttet til samferdsel under sykkel-VM. Han ledet også arbeidet med arbeidspakke trafikk
(oppfølging av overordnet risiko- og beredskapsanalyse). Samferdselskoordinator samarbeidet tett
med Bergen 2017 AS, politiet, Statens vegvesen, kommunal veimyndighet/Bymiljøetaten, Hordaland
fylkeskommune/Skyss, transportselskaper, parkeringsselskaper, taxi og drosjenæringen, etc.
Samferdselskoordinator var også bindeleddet mellom Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap
og flere sentrale arbeidsgrupper, herunder:
 Bergen 2017 AS sin trafikkgruppe, ledet av Statens vegvesen og arbeidet med tilrettelegging av
løypene, utarbeidelse av planer for løypevakter samt skiltplaner.
 Arenagruppe Bergen, Bergen 2017 AS sin gruppe for planlegging av byrom i Bergen sentrum.
 Byromskoordinatorgruppen, ledet av Bymiljøetaten, som koordinerte relevante myndigheter for å
gi Bergen 2017 AS og andre tillatelser til bruk av byrom.
Se egen rapport for evaluering av arbeidet som ble utført av samferdselskoordinator.
Informasjonskoordinator hadde ansvaret for å koordinere informasjons- og kommunikasjonsarbeidet
mot innbyggerne i Bergen. Informasjonskoordinator samarbeidet tett med Seksjon informasjon i
Bergen kommune, Bergen 2017 AS og andre aktørers informasjonsrådgivere, herunder Statens
vegvesen, øvrige kommuner, politiet, Skyss og Helse Bergen. Hun arbeidet også tett med Geodata as
om utarbeidelse av innbyggerkartet. Se egne rapporter for evaluering av arbeidet som ble utført av
informasjonskoordinator.
Prosjektleder/beredskapssjef var leder for Komité for sikkerhet og beredskap og rapporterte både til
Hovedkomitéen og til kommunaldirektør i Byrådsleders avdeling. Kommunaldirektør i Byrådsleders
avdeling samarbeidet med Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen i en strategisk gruppe og
med styringsgruppe driftskontinuitet i Bergen kommune. Han rapporterte til Byrådsleder som var
leder i Hovedkomitéen for sykkel-VM.
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Figur 3: Bergen kommune organisering

Figur 3: Bergen kommune organisering, viser hovedtrekkene i Bergen kommunes organisering og
samhandling med ulike aktører og arbeidsgrupper. En fullstendig korrekt fremstilling er vanskelig
ettersom det var mye samhandling på tvers av arbeidsgruppene. For eksempel var både
samferdselskoordinator og samfunnssikkerhetskoordinator mye involvert i crowd management
arbeidet og driftskontinuitetskoordinator leder for arbeidsgruppe brann og redning.
Samfunnssikkerhetskoordinator rapporterte også direkte til Komité for sikkerhet og beredskap.
Tilsvarende har de fleste involverte aktører hatt egne interne prosjektledere og
prosjektorganisasjoner, f eks Statens vegvesen, politiet, Helse Bergen, Askøy-, Fjell-, Øygarden
kommune, osv. De fleste aktører utarbeider selv egne interne evalueringsrapporter. Denne
rapporten omhandler i hovedsak evaluering av samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
som ble koordinert av samfunnssikkerhetskoordinator.

Side 15 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

3.4 Episoder og hendelser under sykkel-VM
I Samvirkesenteret ble det loggført over 2000 loggpunkter i CIM, 290 episoder, herav 46 gule
hendelser og 0 røde hendelser. Følgende oppsummerer loggførte episoder og hendelser:
• Savnede personer: 7 episoder/hendelser
• Sperringer, sperresoner, trafikk innenfor sperringer: 66 episoder/hendelser
• Rittgjennomføring og arrangementer: 15 episoder/hendelser
• Menneskemengder og sikkerhet: 26 episoder/hendelser
• Nødetater, nødetaters fremkommelighet: 18 episoder/hendelser
• Skader, sykdom, helse: 12 episoder/hendelser
• Renovasjon, forsøpling, toalettfasiliteter: 16 episoder/hendelser
• Trafikkavvikling, samferdsel, kollektivt: 98 episoder/hendelser
• Annet: 32 episoder/hendelser
I tillegg kommer episoder og hendelser som ikke ble meldt til Samvirkesenteret, men som ble
håndtert av de enkelte aktørene alene og uten behov for samhandling med andre aktører.
De midlertidige legevaktene i Bergen hadde til sammen 143 konsultasjoner, 12 hjemmebesøk og 53
utrykninger. Det var stor aktivitet i 113-sentralen. Merarbeidet kom som en følge av større behov for
telefonisk veiledning – antall oppdrag økte ikke vesentlig under sykkel-VM. De midlertidige
legevaktene avlastet den akuttmedisinske spesialisthelsetjenesten. Bergen 2017 AS meldte om tre
alvorlige hendelser med sykehusinnleggelser, men alle ble utskrevet fra sykehuset etter kort tid.
Politiets vaktjournal viste at antall loggførte oppdrag lå noe over tilsvarende periode i fjor. Innen ro
og orden var det også en liten økning. Bakgrunnen for dette kan godt være at en hadde flere
politifolk ute som oppdaget mer. I forhold til vinning var dette lavere enn normalt. Dette nok på
grunn av flere tilstedeværende politi. Ingen alvorlige hendelser.
110-sentralen opplevde en svak økning av oppdrag sammenlignet med tilvarende periode året før.
Flere oppdrag enn normalt ble løst uten at 110-sentralen sendte ut personell. Ingen alvorlige
hendelser.
Drift av kommunale tjenester i kommunene fungerte uten kritiske hendelser i
arrangementsperioden. Noen få mindre utfordringer knyttet til transport oppstod i Bergen (skole og
sykehjem). Fjell kommune opplevde også utfordringer ved stenging av løype lørdag 23. september.
Statens vegvesen opplevde bedre trafikkflyt enn forventet og anslår ca. 50 % nedgang i biltrafikken.
Det ble mest utfordringer i trafikken torsdag 21. september med mye kø. For Bymiljøetaten ble det
utfordringer knyttet til avfallshåndtering på Fløyen, noen feilparkeringer, åpning av løypene etter
rittslutt og fremkommelighet for myke trafikanter. Skyss opplevde noen utfordringer knyttet til
fremkommelighet for busser, både ved åpning/stenging av sykkeltrasé, gjennom slusepunkter og i
planlagte traséer/veikryss. Bybanen hadde ingen innstillinger. Det var mest mennesker på Bergen
busstasjon søndag 24. september og de som ventet lengst på bybane ventet da 20 minutter.
BKK hadde færre hendelser enn normalt, grunnet værforhold og bevisst lite arbeid på nettet. Det røk
en kabel på Øvre Korskirkeallmenning, som mørkla Fløyen 15 minutter søndag 24. september. Dette
er hendelser som er umulig å gardere seg mot – berørte abonnenter må da ha tilstrekkelig
reserveløsninger selv. Beredskapen til BKK fungerte godt og forholdene ble raskt rettet.
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Renovasjonsselskapene opplevde noen mindre utfordringer med tilkomst og forsøpling, men
samarbeidet godt og planene fungerte stort sett som tiltenkt.
Det var i hovedsak personell fra Seksjon informasjon som bemannet svartjenesten for
innbyggerspørsmål, men også personer fra Bergen 2017 AS bidro. Totalt 36 personer var involvert i
svartjenesten som håndterte til sammen 13 498 telefoner, 979 e-poster og 1369 chat-samtaler i
løpet av sykkel-VM (13.09.17 til og med 24.09.17).
Erfaringene og omfanget av episoder og hendelser tilsier et tilnærmet normalt risikonivå i samfunnet
under sykkel-VM. Det synes som at de tiltak og planer som ble iverksatt var tilstrekkelig til å
opprettholde, og i flere tilfeller redusere, samfunnsrisikoen under sykkel-VM. Forhold som reduserte
samfunnsrisikoen er for eksempel bedre ressurstilgang innen brann, helse og politi, midlertidige
legevakter, bedre driftskontinuitet i kommunale tjenester, bedre overvåking av kritisk infrastruktur
samt lavere mobiliserings- og responstid på bistandsressurser.
Episoder og hendelser som inntraff i regionen ble også raskt identifisert og koordinert i
Samvirkesenteret. Dette bidro til at episoder og hendelser ikke fikk utvikle seg og medføre større
konsekvenser.
Videre i rapporten vil man presentere evaluering knyttet til arbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap. En kort beskrivelse av evalueringsarbeidet er gitt i neste kapittel.
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3.5 Om evalueringsarbeidet
En viktig del av evalueringsarbeidet har vært å involvere alle for å hente inn informasjon og formidle
viktig læring. For å sikre bred medvirkning i evalueringen inkluderte derfor evalueringsarbeidet flere
delprosesser, som vist i Figur 4. De ulike evalueringsprosessene er mer detaljert beskrevet i «Plan for
evaluering Samfunnssikkerhet og beredskap sykkel-VM 2017».

Figur 4: Evalueringsprosesser

Evaluering av administrativt arbeid omhandler måloppnåelse, rammevilkår, organisering,
administrasjon og læring innen samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap. Evaluering av
administrative forhold er utarbeidet av samfunnssikkerhetskoordinator, med støtte fra personell som
medvirket til rammevilkårene for samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet. I den forbindelse ble
det arrangert evalueringssamtaler med presidenten og markeds- og kommunikasjonsdirektøren i
Bergen 2017 AS, samt kommunaldirektør for Byrådsleders avdeling og direktør for Idrettsseksjonen i
Bergen kommune.
Alle aktørene som deltok i Komité for sikkerhet og beredskap fikk tilsendt et evalueringsskjema.
Evaluering fra aktørene representerer de ulike aktør-organisasjoners overordnede tilbakemelding på
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Evalueringen fokuserer på
organisering og administrasjon av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, herunder
styringsdokumentet, prosjektplanen, overordnede arbeidsprosesser og metoder samt oppfølging av
innspill fra aktørorganisasjonene i komitéen. Videre omhandler evalueringen samarbeid og samvirke,
deltakelse og involvering av aktører i komitéen, kommunikasjon mellom aktørene og komitéens
møtevirksomhet. Aktørene har også vurdert kvaliteten på dokumentasjonen som ble lagt frem og
godkjent av komitéen, herunder overordnet risiko- og beredskapsanalyse, planer som ble utarbeidet
i de ulike arbeidsgruppene og omfang og kvalitet på risikomøtene. Aktørene vurderte også egen rolle
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i komitéen og egen kvalitet på dette arbeidet. Den praktiske ivaretakelsen av samfunnssikkerhet og
beredskap under sykkel-VM ble også evaluert av aktørene. Av 24 aktører som ble invitert til å
evaluere har 18 levert evalueringsskjema for aktører, se Tabell 3. Aktørenes evalueringsskjemaer
fremgår i Vedlegg D.
Tabell 3: Aktørevaluering

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Aktører
Askøy kommune
Bergen 2017 AS
Bergen City Event
Bergen kommune, Bergen brannvesen
Bergen kommune, Bymiljøetaten
Bergen kommune, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap
Bergen og Omland Havnevesen
BIR
BKK
Fjell kommune og Sotra brennvern IKS
FORF
Geodata AS
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Hordaland Røde Kors
HV09
Sivilforsvaret
Sjøforsvaret/Haakonsvern
Skyss
Statens vegvesen
Telenor
Telia Norge AS
Vest politidistrikt
Øygarden kommune

Levert
X
X

Invitert

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Evaluering av arbeidet i arbeidspakkene ble utført av gruppene som gjennomførte arbeidet i
arbeidspakkene. I tillegg er evaluering fra arbeidsgruppe for byrom og crowd management inkludert
her. Hver arbeidsgruppe fylte ut sitt eget evalueringsskjema som oppsummerer arbeidsgruppens
evaluering, se Vedlegg E. Evalueringen til arbeidsgruppene var begrenset til arbeidsgruppenes
omfang og innhold. Den omhandler organisering og administrasjon av arbeidet i arbeidspakkene
(arbeidspakke-beskrivelsen, organisering av arbeidsgruppen og gruppens arbeidsprosesser). Hvordan
samarbeidet i gruppene har fungert og hvorvidt gruppene klarte å arbeide mot felles mål, samt om
arbeidsgruppene hadde riktig deltakelse og god involvering av nødvendige deltakere.
Arbeidsgruppenes møtevirksomhet og kommunikasjon mellom medlemmene inngår i evalueringen.
Gruppene skulle også evaluere kvalitet på eget arbeid, herunder prosesser og resultater av analyser,
planer og annen dokumentasjon.
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Samvirkesenteret er resultatet fra arbeidet i arbeidspakke samvirke. Det er likevel langt flere enn
arbeidsgruppen som har vært involvert i Samvirkesenteret. Det var derfor hensiktsmessig å ha en
egen evaluering av Samvirkesenteret for alle personer som var tilknyttet dette under sykkel-VM.
Dette var en individuell og anonym evaluering. Evalueringen tar for seg hele prosessen personer har
vært involvert i for å få Samvirkesenteret til å fungere som tiltenkt. Dette var alt fra opplæring og
øvelser til praktisk bruk av Samvirkesenteret under sykkel-VM. Sentrale tema i denne evalueringen
var derfor kvalitet på opplæring, øvelser og dokumentasjon sammen med en evaluering av fasiliteter
og verktøy som ble brukt i Samvirkesenteret. Videre inkluderte evalueringen en vurdering av
Samvirkesenterets aktørsammensetning, samarbeidsklima, kommunikasjon, arbeidsprosess og
rutiner. Hvordan personer opplever Samvirkesenteres nytteverdi, både for egen organisasjon, andre
organisasjoner og samfunnssikkerhet og beredskap skulle også vurderes. Resultatet fra
evalueringsundersøkelsen om Samvirkesenteret inngår i rapportens Del 3. Spørsmålene i
evalueringsundersøkelsen er gjengitt i Vedlegg F.
I samarbeid med Høyskolen på Vestlandet skal det også gjennomføres en forskningsstudie av
Samvirkesenteret og hvorvidt dette bidrar til bedre samvirke innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Dette arbeidet ledes av Høyskolen på Vestlandet og besto av en egen spørreundersøkelse.
Alle som har vært involvert i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tilknyttet sykkel-VM fikk
muligheten til å gi evalueringsinnspill. Det ble derfor sendt ut en individuell og anonym
spørreundersøkelse til alle personer per e-post. Spørsmålene i undersøkelsen finnes i Vedlegg F.
Disse omhandlet tema som måloppnåelse, organisering, samarbeidsprosesser, kompetanse,
tilrettelegging og innstilling til arbeidet, samarbeidsklima, respekt og forståelse i arbeidet, om man
klarte å gjøre hverandre gode, involvering og deltakelse, kommunikasjon, kvalitet på arbeidet, læring,
utvikling og nytteverdi. Det ble også spurt om anbefalinger for fremtidig samarbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap. Svarene som ble gitt er også inkludert i Vedlegg F.
Spørsmålene knyttet til individuell evaluering av Samvirkesenteret og det generelle samvirkearbeidet
ble slått sammen i samme evalueringsundersøkelse. De første 22 spørsmålene av evalueringsundersøkelsen omhandlet det generelle samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap, mens
de siste spørsmålene handler om Samvirkesenteret. Undersøkelsesperioden var fra 01.nov.2017 15.nov.2017. Responsraten var 40 %, dvs. 104 personer svarte på undersøkelsen av totalt 256. Av de
104 som svarte på undersøkelsen var 45 tilknyttet Samvirkesenteret og har i tillegg svart på spørsmål
om dette. Man spurte også om anbefalinger for fremtidig samarbeid innen samfunnssikkerhet og
beredskap basert på erfaringen fra Samvirkesenteret. Svarene som ble gitt er også inkludert i Vedlegg
F.
Basert på de 4 evalueringsprosessene har man samlet mye data som grunnlag for evalueringen. Det
er i flere prosesser spurt om samme tema, men med ulike innfallsvinkler. Dette styrker funnene i
evalueringen og anbefalingene i evalueringsrapporten.
Takk til alle som har bidratt i evalueringen for å muliggjøre læring og utvikling i det videre arbeidet
innen samfunnssikkerhet og beredskap!
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DEL 2: EVALUERING AV SAMVIRKEARBEIDET
Del 2 omhandler evaluering av samvirkearbeidet i planleggingen av sykkel-VM. Arbeidet kom inn i
faste rammer høsten 2015 og pågikk frem til arrangementet. Det er et stort arbeid som er utført,
både organisatorisk, administrativt, analytisk og praktisk. En sakshistorikk innen samfunnssikkerhet
og beredskap som oppsummerer de mest sentrale hendelsene kronologisk finnes i Vedlegg B. Videre
finnes en overordnet beskrivelse av organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet i Del 1.

Foto 2: Eivind Senneset, Bergen kommune
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4 Måloppnåelse
Ambisjonen var at samfunnsrisikoen sykkel-VM medførte skulle utlignes med risikoreduserende tiltak
slik at samfunnet kunne opprettholde et normalt risikonivå under arrangementet. Dette illustreres i
Figur 5.

Figur 5: Ambisjon innen samfunnssikkerhet og beredskap

Episoder og hendelser under sykkel-VM sammenlignet med normal samfunnstilstand viser liten
variasjon av hendelser både innen driftskontinuitet, tilsiktede og utilsiktede hendelser. Dette gir en
sterk indikasjon på at ambisjonen i stor grad ble møtt. Store utfordringer innen driftskontinuitet av
samfunnskritiske tjenester uteble som følge av gode forberedelser og risikoreduserende tiltak.
Storulykker eller alvorlige tilsiktede hendelser inntraff heller ikke under arrangementet. Antall
hendelser meldt til vakt- og alarmsentraler var ikke vesentlig høyere enn normalt. I hvor stor grad
ambisjonen ble nådd var også spørsmål i evalueringsundersøkelsen. Svarene fremkommer i Figur 6.

Figur 6: I hvor stor grad mener du ambisjonen ble nådd?

Følgende alternativer representerer svarene i Figur 6:
1: Dårlig oppnådd - risikoreduserende tiltak var helt klart utilstrekkelige
2: Mangelfullt oppnådd - mange risikoreduserende tiltak var mangelfull
3: Delvis oppnådd - noen flere risikoreduserende tiltak burde vært gjennomført
4: Godt oppnådd - et minimum av grunnleggende risikoreduserende tiltak ble utført
5: Meget godt oppnådd - risikoreduserende tiltak ivaretok risikoøkningen på en god måte
6: Svært godt oppnådd - de risikoreduserende tiltakene reduserte samfunnsrisikoen under sykkel-VM 2017
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Totalt 99 % mener ambisjonen ble godt oppnådd. Herav mente ca. 60 % de risikoreduserende
tiltakene ivaretok risikoøkningen på en god måte, og ca. 28 % at tiltakene medførte en lavere
samfunnsrisiko enn normalt.
Målene innen samfunnssikkerhet og beredskap var:
1. Sykkel-VM 2017 skal arrangeres uten tap av menneskeliv, uten store skader på mennesker og miljø eller tap
av store materielle verdier, samt sikre omdømme til Norge og Bergen som trygg arrangørregion.
2. Sykkel-VM 2017 skal i minst mulig grad påføre befolkningen høyere risiko og alle tjenester og tilbud til
befolkningen skal så langt som mulig opprettholdes.
3. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal ivareta prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke.
Alle aktører skal involveres og bidra etter beste evne i samvirkearbeid.
4. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal sikre etterlevelse av lover og regler samt baseres på
anerkjente standarder og normer.
5. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tilknyttet sykkel-VM 2017 skal styrke samvirke og sikre
erfaringsoverføring og læring.

Oppsummering av erfaringer og evalueringer viser høy måloppnåelse innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Det ble ikke registrert alvorlige skader på mennesker eller miljø eller tap av store
materielle verdier. Med fravær av store hendelser, og med den gode stemningen som var under
arrangementet, er det sannsynlig at arrangementet forsterket omdømme til Norge og Bergen som
trygg arrangørregion. Man klarte også å opprettholde alle samfunnskritiske tjenester og tilbud til
befolkningen. Nødetatstjenester og andre kritiske tjenester som for eksempel legetjenester og
hjemmesykepleie ble godt planlagt og ivaretatt under arrangementet. Prinsippene om ansvar, likhet,
nærhet og samvirke ble ivaretatt. Samvirkeprinsippet ble forsterket på en positiv måte med
Samvirkesenteret. Det ble heller ikke registrert regelverksbrudd innen samfunnssikkerhet og
beredskap under sykkel-VM, og arbeidet har vært basert på anerkjente standarder og normer.
Evalueringen viser også svært gode resultater innen samvirke, erfaringsoverføring og læring. Dette er
tema som også omhandles mer i detalj i denne rapporten.
I aktørevalueringen ble aktørene spurt om samfunnssikkerhet og beredskap ble godt ivaretatt under
sykkel-VM og om uønskede hendelser ble håndtert på en god måte. Svarene fremgår i Tabell 4.
Tabell 4: Aktørenes ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap under sykkel-VM

Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under sykkel-VM? Ble uønskede
hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
Dårlig
Mangelfullt
Mindre bra
Godt
Meget godt
Svært godt
2
10
5
Antall svar: 17.
Snitt: 5,2 (Meget godt)
Alle aktørene mener samfunnssikkerhet og beredskap ble godt ivaretatt under sykkel-VM. De fleste
aktører bemerker at det var få uønskede hendelser og at de uønskede hendelsene som skjedde ble
håndtert bra i henhold til planer. Aktørene var veldig godt fornøyd med gjennomføringen og
håndtering av uønskede hendelser. Gode forberedelser, hensiktsmessige og fleksible planer, samt
godt samarbeid trekkes frem. Stram økonomisk ramme var utfordrende for noen aktører og i noen
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tilfeller begrenset dette valg av løsninger. Takket være godt samvirke og løsningsfokus sammen med
andre etater, så fant man gode løsninger for best mulig samfunnssikkerhet og beredskap. Flere
aktører trekker frem at de ikke avdekket manglende planverk/handlingsmønster pga. uønskede
hendelser, og at de ikke mottok klager eller innspill av negativ art som tilsier at man ikke håndterte
hendelser på en god måte. Noen aktører mente også at resultat og måloppnåelse knapt kunne vært
bedre, og at sykkel-VM ble gjennomført med en lavere samfunnsrisiko enn bysamfunnet har i normal
drift. De poengterer at dette var høyere måloppnåelse enn ambisjonene for samarbeidet, noe som er
ekstraordinært med tanke på den økte risiko som arrangementet tilførte bysamfunnet og regionen.
Noen aktører mente oppgaver knyttet til stenging og åpning av veier kunne vært bedre planlagt og
ble utilfredsstillende håndtert. En aktør som ikke var representert i Samvirkesenteret tror deltakelse
her kunne vært til hjelp når de ikke klarte å avverge en uønsket hendelse. Aktøren hadde selv valgt
ikke å ha representant i Samvirkesenteret. En annen aktør påpekte at akkreditering av deres kjøretøy
ville bidratt til raskere forflytning av ressurser. En tredje aktør nevnte forbedringsmuligheter innen
formidling av informasjon og oppfølging av innspill, men henviser til egen organisasjons evaluering.
Tilbakemeldingen på måloppnåelse i evalueringsundersøkelsen viser at 99 % mener målene ble godt,
meget godt, eller svært godt oppnådd.

Måloppnåelse: I hvilken grad mener du målene innen samfunnssikkerhet og beredskap ble
nådd under sykkel-VM 2017?
60%
49,04%

50%
41,35%

40%
30%
20%
8,65%

10%
0%

0,00%

0,00%

0,96%

1*

2*

3*

0,00%

4*

5*

6*

7*

1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 5,38
Figur 7: Grad av måloppnåelse

Arbeidsgruppene skulle også vurdere kvaliteten og tilstrekkeligheten av løsningene de utarbeidet og
gjennomførte. En oppsummering av arbeidsgruppenes vurdering av resultater er gitt i Tabell 5.
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Tabell 5: Arbeidsgruppenes vurdering av resultater

Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av løsningene den
har utarbeidet og gjennomført?
Arbeidspakke brann og redning
Gjennomsnitt: 4,8
Byromskoordinatorgruppen
Gjennomsnitt: 4,3
Arbeidsgruppe for crowd management
Gjennomsnitt: 4,9
Arbeidspakke helse
Gjennomsnitt: 6,0
Arbeidspakke samvirke
Gjennomsnitt: 5,0
Arbeidspakke sikring og orden
Gjennomsnitt: 5,0 (vurdert av arbeidsgruppeleder)
Arbeidspakke trafikk
Gjennomsnitt: 5,0
Karakterskala:
Dårlig
1

Mangelfull
2

Mindre bra
3

God
4

Meget god
5

Svært god
6

Totalt snitt: 5,0 (Meget god)

I hovedsak er alle arbeidsgruppene fornøyd og fremhever flere positive resultater. Blant annet
fremhever arbeidsgruppe brann og redning gode, tilstrekkelige løsninger tilpasset den virkeligheten
man sto overfor. Byromskoordinatorgruppen mener byrommene fungerte godt under sykkel-VM og
at gruppens arbeid på den måten ga gode resultater. Crowd management gruppen nevner detaljert
og godt fokus på store publikumsstrømmer fra og til kollektiv som eksempel på godt resultat.
Samvirkegruppen mener konseptet, strukturen og løsningene som var lagt til grunn for
Samvirkesenteret var godt utarbeidet og gjennomført, og at Samvirkesenteret fungerte godt. Sikring
og orden utførte sine aktiviteter i henhold til gjeldende planer og leverte god kvalitet på produktene
som ble produsert. Arbeidspakke trafikk mener løsningene som ble valgt fungerte godt og at
forberedelsene fremstår som meget gode.
Det pekes også på et fåtall forbedringsmuligheter knyttet til resultatene i flere arbeidsgrupper. En
deltaker i arbeidsgruppe brann og redning mener at lite av resultatene fra analysearbeid og øvrig
arbeid i gruppen ble benyttet til beredskapsplanlegging. Bedre tid og bedre dokumentasjon fra
arrangør kunne gitt bedre resultater for byromskoordinatorgruppen, for eksempel kunne
fremkommelighet for gående som ikke hadde VM arrangementet som målsetting i sentrum vært
bedre. Innen crowd management bemerkes det at forhold rundt kulturprogrammet og åpning av
sentrum burde vært løst tidligere og bedre, samt at skilting og publikumsinformasjon under VM var
mangelfull noen steder. Samvirkegruppen mener det burde vært opprettet en tverrfaglig gruppe som
hadde implementering, opplæring, trening og øving som oppgave. Arbeidspakke trafikk trekker frem
at en bedre kvalitetskontroll av tiltaksutførelse ville vært hensiktsmessig.
Totalt sett viser erfaring og evaluering at både ambisjonen, målene og arbeidsgruppenes resultater
innen samfunnssikkerhet og beredskap ble meget godt oppnådd. Med tanke på at regionen manglet
tidligere erfaring med et så stort og komplekst arrangement innen samfunnssikkerhet og beredskap,
og at arbeidet ble organisert på en ny måte, er dette svært gode resultater.
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5 Rammevilkår
Det ble tidlig etablert samarbeid blant flere relevante aktører i søknadsprosessen til sykkel-VM.
Sentrale aktører som politi, brannvesen, kommunale og statlige veimyndigheter ble involvert
allerede i 2011/2012. Dette bidrar til å få god informasjon som grunnlag for beslutninger og sikre
forankring av løsninger som velges. En hovedkomité for søknad av sykkel-VM ble etablert. Dette var
nyttig for å sikre arrangør og vertskapskommuner tilstrekkelig forankring hos lokale aktører og for å
etablere en felles forståelse av løsninger som ble valgt.

1

Anbefalinger
Involvere sentrale aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap fra starten av
planleggingen for å sikre forankring av løsninger og godt grunnlag for beslutninger.

Hovedfokus de første årene av planleggingen var på krav og vilkår knyttet til UCI (Union Cycliste
Inernationale) sitt regelverk. En kartlegging av nasjonalt og lokalt regelverk arrangør måtte forholde
seg til innen sikkerhet og beredskap ble ikke utført. Det fremgår ikke i søknadsprosessen om tildeling
av sykkel-VM hvordan arrangør planlegger og budsjetterer arbeidet for å tilfredsstille offentlig
regelverk innen sikkerhet og beredskap. DSB sin veileder om sikkerhet ved store arrangement ble
ikke brukt i denne fasen av planleggingen (veilederen ble utgitt i 2013 – året før søknaden til UCI ble
sendt).

2

Anbefalinger
Kartlegge offentlig regelverk man må forholde seg til for å sikre helhetlig planlegging og
budsjettering av sikkerhet- og beredskapsarbeidet.

Når arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap startet høsten 2015 hadde planleggingen av
sykkel-VM pågått i 4 år. Det var uheldig at man i disse 4 årene ikke inkluderte samfunnssikkerhet og
beredskap. I arbeidet med søknader til NCF og UCI ble det ikke gjennomført konsekvensanalyser eller
risiko- og sårbarhetsanalyser selv om noen aktører anbefalte dette. Analysearbeidet ble utsatt til
etter tildelingen av sykkel-VM. Risiko, omfang og kompleksitet av sykkel-VM innen
samfunnssikkerhet og beredskap fremkom derfor etter tildeling av arrangementet. Samfunnets
helhetlige kostnader knyttet til sykkel-VM ble da ikke belyst i politiske saker, kun arrangørens
kostnader og offentlige myndigheters støtte til arrangør.

3

Anbefalinger
Gjennomføre konsekvensanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse tidlig i planleggingen, slik
at omfang og kompleksitet innen samfunnssikkerhet og beredskap og informasjon om
risiko inkluderes som grunnlag for viktige beslutninger, for eksempel vedtak om å søke om
arrangement og godkjenning av budsjetter.

Etter tildelingen av sykkel-VM ble kommunens prosjektleder i søknadsprosessen for tildeling av
sykkel-VM ansatt hos arrangør. Det ble i den forbindelse ikke opprettet ny prosjektleder i
kommunen. Etter tildeling av sykkel-VM avklarte ikke kommunen i tilstrekkelig omfang interne
ansvars- og rolleforhold, eller utarbeidet en helhetlig plan for sitt videre arbeid med sykkel-VM.
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4

Anbefalinger
Tildele prosjektleder som påser nødvendig involvering og helhetlig planlegging, herunder
involverer relevante interne og eksterne aktører, utarbeider prosjektplan og budsjett for
arbeidet.

En ny hovedkomité ble etablert når Bergensregionen var tildelt sykkel-VM 2017. Hovedkomitéen
skulle være et rådgivende og koordinerende organ på alle områder knyttet til sykkel-VM, blant annet
innen sikkerhet og beredskap. En opplever at ledelsen hos ulike aktører trengte lang modningstid for
å erkjenne og forstå omfanget av arrangementet, og behov for å sette av ressurser tidlig nok i
planleggingsarbeidet. Her burde kommunikasjonen og informasjonen om kompleksiteten vært
tidligere og tydeligere i hovedkomiteen. Hovedkomitéen hadde sjelden møter og saker som måtte
avklares tok derfor lang tid. Dette var uheldig ettersom det underveis i arbeidet var behov for å
avklare og forankre saker på dette nivået. Eksempler på dette er når aktører er tilbakeholden med å
tildele tilstrekkelige ressurser til arbeidet, ved økonomiske problemstillinger og ved behov for
ansvars- og rolleavklaringer. Store hovedkomitéer bør derfor utpeke en styringsgruppe med
tilhørende mandat som kan avklare saker med relevante aktører uten at hele hovedkomitéen må
møtes.

5

Anbefalinger
Store hovedkomitéer bør utpeke en styringsgruppe med mandat som sikrer effektiv
avklaring av forhold innen økonomi, ressurser, ansvars- og rolleforståelse.

Ettersom hovedkomitéen sjelden hadde møter tok det lang tid å få godkjent «Styringsdokument –
Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017». Dokumentet ble utarbeidet av samfunnssikkerhetskoordinator og var viktig for å sikre tilgang til ressurser, avklare roller, ansvar og prinsipper
for arbeidet, samt forplikte involverte aktører til samarbeidet. Arbeidet måtte starte som om
dokumentet var godkjent for å unngå forsinkelser i arbeidet. Hovedkomitéen godkjente
styringsdokumentet i juni 2016. Dette var første møtet i hovedkomitéen etter at
samfunnssikkerhetskoordinator startet sitt arbeid i februar 2016.
Det ville vært en fordel om planleggingsarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap hadde
startet tidligere. Styringsdokumentet, prosjektplan og rapport fra overordnede analyser ble
utarbeidet våren 2016. Ressurser og personell var allerede bundet opp i eksisterende årsplaner og
det pågikk innsparinger og omorganiseringer hos flere aktører. Det ble derfor utfordrende å samle
tilstrekkelig personell til samarbeidet. Når aktørene skulle markere i involveringsmatrisen hvilke
prosjektaktiviteter de ønsket å delta på, ble likevel alle relevante aktiviteter markert hos de
involverte aktører. En bred involvering i komitéer, godkjennelse av styringsdokumentet og
prosjektplanen, og deltakelse i overordnede risiko- og beredskapsanalyser, bidro trolig til at
involverte aktører ønsket å delta.

6

Anbefalinger
Sikre tidlig formell forpliktelse til samarbeid hos involverte aktører slik at nødvendige
ressurser, ansvarsforhold, rolleforståelse og prinsipper for arbeidet avklares, for eksempel
med et styringsdokument som godkjennes av aktørene.
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7

Sikre bred involvering av aktører i godkjenning av prosjektplan, plan for involvering, samt i
overordnede risiko- og beredskapsanalyser.

Både lokale og nasjonale aktører har bidratt med ressurser på en positiv og konstruktiv måte og
involvert personell har hatt god kompetanse. For eksempel viser evalueringen at 94 % mener
tilrettelegging, innstilling til samarbeidet og kompetansenivået var godt og 97 % at kvaliteten på eget
bidrag har vært god. Aktører som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo politidistrikt
og Politidirektoratet har blant annet bidratt med viktige ressurser som ikke var tilgjengelig i
Bergensregionen. Lokale aktører har også gjort en god jobb med å informere disse aktørene om de
utfordringene sykkel-VM medførte for regionen, og overbevise om behov for støtte.
Sentrale forsvarsmyndigheter ville ikke tildele midler til lokale forsvarsaktører sitt arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til sykkel-VM. Selv om en bistandsanmodning ble utarbeidet
basert på risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og politidistriktets trusselvurderinger.
Dette har trolig sin årsak i at Forsvaret ikke støtter idrettsarrangement med ressurser, og at bistand
til det sivile samfunn tradisjonelt knyttes opp til hendelser som allerede har skjedd/konkrete
trusselsituasjoner. Evalueringen fra arbeidsgruppe samvirke påpeker at tilsvarende problemstilling
også gjelder Sivilforsvaret. Bistanden som var ønsket fra Forsvaret var ikke direkte til arrangør, men
til aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap for å ivareta sikkerheten i samfunnet – ikke
arrangementssikkerhet. Det var for eksempel ikke tenkt at personell fra Forsvaret skulle være
løypevakter eller vakt på akkrediterte områder for arrangør. Videre kan det være en svakhet for
samfunnssikkerheten at sentrale forsterkningsaktører først stiller sine ressurser disponible når
hendelsen eller trusselsituasjonen er et faktum. De lokale forsvarsaktørene i Bergensregionen klarte
å støtte samfunnssikkerheten innenfor allerede tildelte midler, men sentrale føringer førte trolig til at
en forsvarsaktør begrenset sitt lokale bidrag. Sivilforsvaret måtte avvente til de fikk
ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett før bistandsanmodningen kunne imøtekommes.
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Anbefalinger
Sentrale forsterkningsressurser bør ved konkret bistandsanmodning tildele ressurser til å
sikre samfunnet dersom analyser og vurderinger viser redusert samfunnssikkerhet og
beredskap som følge av planlagte aktiviteter, inkludert større idrettsarrangement. De må
også tildele ressurser til planleggingsarbeid.
Sentrale forsterkningsressurser må raskt kunne tildele ressurser til konkrete og nødvendige
forberedelser av samfunnssikkerhet og beredskap tilknyttet planlagte aktiviteter.

Innen samfunnssikkerhet og beredskap har det vært avgjørende at en aktør, i dette tilfellet Bergen
kommune, evnet å ta initiativ til koordineringen av samarbeidet. Den store arbeidsmengden innen
samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM viser et klart behov for flere personer som
koordinerer samarbeidet mellom aktørene. Arbeidsbelastningen har vært svært høy. At Bergen
kommune har en egen seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap gjorde koordineringsarbeidet
mulig. Selv om det ble ansatt nye, egne koordinatorer for både samfunnssikkerhet og beredskap,
driftskontinuitet, samferdsel og informasjon, har øvrige medarbeidere på seksjonen bidratt mye i
arbeidet med sykkel-VM. Det er også naturlig at kommunen har en slik koordinerende rolle, ettersom
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den er lovpålagt å ha overordnet oversikt over risiko- og sårbarheter i kommunen. Den politiske og
administrative viljen til å prioritere arbeidet har vært svært høy og avgjørende. Den har gitt tilgang til
gode ressurser i arbeidet, økonomiske ekstrabevilgninger, og mulighet til å arbeide i det omfang og
med den kvalitet som var nødvendig.

10
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Anbefalinger
Store bykommuner bør være en koordinerende aktør i samarbeid knyttet til
samfunnssikkerhet og beredskap i regionene.
Verdens største arrangementer krever flere koordinatorer innen samfunnssikkerhet og
beredskap hos vertskommunen(e) og andre sentrale aktører.
Politisk og administrativ ledelse må ha vilje til å prioritere arbeid innen samfunnssikkerhet
og beredskap.

I samarbeidet var det behov for å dele mye dokumentasjon mellom aktørene. Dette var ofte store
dokumenter det var uhensiktsmessig å sende i e-post. Det var derfor behov for en felles prosjektside
der dokumenter og informasjon kunne deles. Arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap måtte
bruke kommunens prosjektallmenning med SharePoint-løsning. Dette var en dyr og uheldig løsning
ettersom hver enkelt bruker måtte registreres, få tildelt brukernavn og passord fra Bergen
kommunes IKT avdeling. Det ble mye administrativt arbeid med å gi tilganger. Hver enkelt tilgang
kostet flere tusen kroner, en kostnad Bergen kommune måtte dekke for å sikre at de som trengte
informasjonen og skulle bidra i arbeidet kunne gjøre dette på en smidig måte. Mange aktører slet
med å få tilgang til prosjektsiden på grunn av brannmurinnstillinger. Den kronglete løsningen
medførte dessverre at flere ikke fikk tilgang eller ikke brukte prosjektsiden, noe som er uheldig i
prosjekter med stort dokumentasjonsomfang og behov for deling.
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Anbefalinger
Tilrettelegge løsning slik at det blir enklere å sikre aktiv deltakelse og god informasjonsflyt i
prosjekter med mange deltakere og stort dokumentasjonsbehov.

Det var ønskelig å finne et dataverktøy med maler for ulike analyser som kunne oppsummere risiko
og tiltak. Det lyktes ikke å finne et egnet verktøy som kunne brukes til helhetlig og systematisk
risikostyring. Dette gjorde risikostyringen vanskelig og mer usystematisk. Man måtte selv utarbeide
maler for ulike typer analyser og det ble svært tidkrevende å lage en samlet oversikt over risiko og
felles tiltakslister. Resultatet ble at hver arbeidsgruppe lagde egne oversikter over identifisert risiko
med tilhørende tiltakslister. Det mest vellykkede arbeidet i denne sammenheng ble gjort i
arbeidspakke trafikk. Der videreutviklet Statens vegvesen malen til et hensiktsmessig exceldokument med god sporing av risikoelementer og tiltak. Excel-dokumentet kombinerte funn fra ulike
analyser til en trafikksikkerhetsplan som fremstilte risikonivå før og etter tiltak, tiltak med
tiltaksansvarlige og status. Man klarte også å utarbeide felles tiltaksliste for de ulike risikomøtene.
Men en helhetlig fremstilling av hele risikobildet innen samfunnssikkerhet og beredskap kunne ikke
prioriteres. Man valgte i stedet å være nøye med å utpeke tiltaksansvarlig, og hjelpe hverandre med
å påse at tiltak ble utført. I noen tilfeller kunne en bedre sidemannskontroll da vært nyttig. Dette ble
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også anbefalt av arbeidspakke trafikk i evalueringen. Med bedre tid og flere ressurser kunne man i
større grad klart å fremstille en helhetlig oversikt.
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Anbefalinger
Utvikle verktøy for helhetlig risikostyring med maler for ulike typer analyser og funksjon
som kan oppsummere risiko og samle tiltak i en felles tiltaksliste.

6 Organisering
I evalueringsundersøkelsen ble de ulike aktørene spurt om rammeverket, organisering, styring,
arbeidsprosesser og metoder i arbeidet. Svarene fremgår i Tabell 6.
Tabell 6: Aktørenes vurdering av organisering, arbeidsprosesser og metoder

Hvordan vurderer aktøren rammeverket (Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering
og styring av arbeidet gjennom komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt
oppfølging av innspill?
Dårlig
Mangelfullt
Mindre bra
Godt
Meget godt
Svært godt
1
4
10
3
Antall svar: 18.
Snitt: 4,8 (Meget godt)
Mange aktører mener det var god struktur og organisering av arbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap. En tidlig oppstart og bred involvering av de ulike etater og organisasjoner fremheves som
positivt. Flere anser et omfattende, detaljert og grundig rammeverk og arbeid som fordelaktig. God
metodikk, målsetning og fremdriftsplan trekkes også frem i positive kommentarer. Systematiske,
strukturerte og oversiktlige prosessbeskrivelser og risikobeskrivelser nevnes som svært god
beslutningsstøtte i prosjektet og inn mot sykkel-VM. Den overordnede forankringen i
organisasjonene gjorde også at arbeidet med å få ressurser fra de ulike aktørene ble enklere.
Strukturen bidro til at oppfølgingen av arrangøren ble dokumentert og sporbar på en god måte.
Videre nevnes at styring av arbeidet har vært ledet på en god måte av faglig kompetente ansvarlige.
Flere påpeker at alle innspill ble tatt alvorlig, hørt, vurdert og tatt med i ulike sammenhenger. Det
nevnes også som positivt at dialogen mellom de forskjellige aktørene fungerte utmerket.
At fokus på tidsplan og fremdrift var stor nevnes som avgjørende for å løse et så stort arrangement.
Det bemerkes også at man var veldig imponert over organisering under selve arrangementet.
Et fåtall aktører mener at noen av arbeidsprosessene var vel omstendelige. En utfordring for aktører
virket å være at de som var gitt en rolle for sin aktør, ikke jobbet dedikert med sykkel-VM, og dermed
ble mange møter og en omfattende prosess en belastning. Hos sentrale aktører måtte flere personer
bidra i samarbeidet og samtidig ivareta interne oppgaver. Man mener at det kunne vært litt større
forståelse for at aktørene også hadde egne prosjekt/planer å følge opp. En annen utfordring som ble
opplevd hos en av aktørene var at det var mange møter og usikkerhet rundt hvem man burde
samarbeide med. Aktøren opplevde at planleggingen i forkant i for stor grad ble gjort uten å ta
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hensyn til tidligere erfaringer. Denne aktøren mente også at prosjektledelsen var veldig teoretisk
fokusert og lite erfarent i forhold til å planlegge et slikt arrangement.
En aktør mener det ville vært mer effektivt med færre møter i komitéen, med klar plan over hva som
var nytt til hvert møte. En annen aktør påpeker at en tydelig forankring, prosjektorganisering,
prosjektets og forskjellige aktørers mandat, samt økonomiske avklaringer kom for sent. Denne
aktøren brukte svært mye tid på å lete etter hvor man kunne få avklaringer osv. tidlig i prosessen, og
ønsket enda tydeligere premisser og rolleavklaring i forhold til arrangementet.
En aktør nevnte at fagområdet CBRN kunne vært bedre ivaretatt. Man kom for sent i gang med
denne prosessen, og det skapte frustrasjon.
Flere bistandsaktører mente rollene til bistandsressurser burde vært avklart på et tidligere tidspunkt.
Den individuelle og anonyme evalueringsundersøkelsen viser at 90 % av de spurte mener
organiseringen av samarbeidet var god, meget god eller svært god. Dette går frem av Figur 8.

Organisering av samarbeidet: Hvordan vurderer du organisering av samarbeidet innen
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Stikkord: Forankring av styringsdokument i Hovedkomitéen, Etablering av Komité for sikkerhet og
beredskap, Forankring av prosjektplan i Komité for sikkerhet og beredskap, bruk av
involveringsmatrise, bruk av arbeidspakkebeskrivelser, etablering av arbeidsgrupper,
tilrettelegging og opplæring i maler og metoder, organisering og oppfølging av risikomøter.
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 103
Snitt: 4,87
Figur 8: Organisering av samarbeidet

I evalueringsundersøkelsen fremkommer positive resultater knyttet til måloppnåelse og samarbeid
innen samfunnssikkerhet og beredskap. Organiseringen som ble valgt synes derfor å ha tilrettelagt
for godt samarbeid og til å ha vært hensiktsmessig for formålet. For eksempel opplevde 94 % at
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samarbeidet bidro godt, meget godt eller svært godt til å gjøre hverandre gode, og 92 % mente at
samarbeidsklimaet var godt, meget godt eller svært godt. Som det fremgår i Figur 9 opplevde 94 % av
de involverte personene også at aktørene klarte å arbeide mot felles mål på en god, meget god eller
svært god måte.

Arbeid mot felles mål: Hvordan opplevde du at organisasjonene klarte å arbeide mot felles
mål?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,88
Figur 9: Opplevelse av arbeid mot felles mål

6.1 Komité for sikkerhet og beredskap
Organiseringen ble satt opp med komitéer, arbeidsgrupper og samfunnssikkerhetskoordinator. Det
var behov for en underkomité for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette gjorde det mulig for
aktørene å samhandle tettere om sikkerhet og beredskap. Det ville ikke vært anledning til å bruke
mye tid på samfunnssikkerhet og beredskap i hovedkomitéen. I tillegg var aktørenes representanter i
Komité for sikkerhet og beredskap mer involvert i planleggingen av sikkerhet og beredskap i egen
organisasjon. Hvem som deltok i starten var noe tilfeldig, men basert på aktører som hadde deltatt
på overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og i komitéer ved tidligere store arrangement.
Aktørdeltakelsen i komitéen økte underveis ettersom flere og flere aktører ble involvert i arbeidet.
Ca. 25 ulike aktører innen sikkerhet og beredskap var representert. I evalueringen fremkommer noen
synspunkter om for mange deltakere, men de fleste fremhever bred involvering som en fordel og noe
som bør videreføres og forsterkes. Det er også samfunnssikkerhetskoordinators oppfatning at bred
involvering og jevnlige møter bidro til gode resultater. Komité for sikkerhet og beredskap ble den
viktigste arenaen for godkjenning, koordinering og informasjonsoverføring av arbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap. Det var kun 6 aktører som hadde møteplikt i komitéen, men på
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møtene var stort sett over 20 aktører til enhver tid representert. Den hadde møter ca. annenhver
måned. I evalueringsundersøkelsen mente 85,5 % at kvaliteten på møtene var god, meget god eller
svært god. Se Figur 10.

Kvaliteten på møter: Hvordan vurderer du kvaliteten på møter innen samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeidet?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,65
Figur 10: Vurdering av møtekvalitet
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Anbefalinger
Etablere en bredt sammensatt gruppe for å sikre felles forståelse, enighet om
fremgangsmåte og arbeidsprosesser samt koordinering og informasjonsutveksling mellom
involverte aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Etablere faste jevnlige møtearenaer mellom alle aktørene innen samfunnssikkerhet og
beredskap i fremtiden.

6.2 Samfunnssikkerhetskoordinator
En rolle med ansvar for koordinering og ledelse av samarbeidet har vært nødvendig. Samfunnssikkerhetskoordinator etablerte strukturen for samarbeid som bidro til en felles tilnærming, helhetlig
planlegging, koordinert fremdrift, informasjonsoverføring, kvalitetssikring, veiledning og involvering
av nødvendige aktører. Arbeidsbelastningen for en slik rolle er stor, og det kan derfor være
hensiktsmessig at flere personer bidrar i en slik rolle ved store samarbeidsprosjekter. Dette kunne
vært løst med mer fristilte arbeidsgruppeledere som sammen med samfunnssikkerhetskoordinator
hadde utgjort en styringsgruppe. Samfunnssikkerhetskoordinator får skryt for å ha vært veldig
tilgjengelig, informert godt og vært svært behjelpelig med arbeidsprosessene.
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Anbefalinger
Etablere rolle(r)/styringsgruppe med ansvar for praktisk koordinering og ledelse ved store
samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap.

6.3 Arbeidspakker
Organiseringen av hele samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet ble preget av funn og detaljnivå i
overordnet risiko- og beredskapsanalyse, samt den faglige tilnærmingen som er redegjort for i
Vedlegg G: Samfunnssikkerhet og beredskap – faglig tilnærming. De overordnede risikobeskrivelsene
var generelle og krevde mer detaljerte analyser for å identifisere konkrete, målrettede og praktiske
tiltak. Tiltakene måtte samles i planer og ressursbehov tiltakene krevde måtte kartlegges og
planlegges. For et mer detaljert arbeid var det hensiktsmessig å dele arbeidet inn i temabaserte
arbeidspakker. Uten slik inndeling risikerer man flere møter med detaljerte diskusjoner innen tema
som ikke er relevant for mange møtedeltakere. En aktør har i evalueringen bemerket at det kanskje
hadde vært bedre om færre personer hadde vært involvert i arbeidet, og at disse jobbet med sykkelVM på fulltid. Men få involverte aktører hadde avsatt personell til sykkel-VM arbeidet på full tid. Ved
å etablere arbeidsgrupper kunne man fordele arbeidsbyrden og samtidig oppnå bedre eierskap til
løsningene som ble utarbeidet. Når det ble arrangert analysemøter i de ulike arbeidspakkene ble
nødvendige aktører invitert, selv om de ikke var deltakere i arbeidspakken. Evalueringen viser at
noen mener det var for mange arbeidsgrupper og omstendelige arbeidsprosesser innen
samfunnssikkerhet og beredskap. For disse skapte dette utfordringer innen kommunikasjon, tids- og
ressursbruk, samt med å se helheten i arbeidet. De aller fleste var likevel fornøyd med
organiseringen. I den individuelle evalueringsundersøkelsen svarte de fleste (90 %) at organiseringen
var god, meget god eller svært god, og ønsker at samarbeidet vedlikeholdes og videreføres innen
samfunnssikkerhet og beredskap.
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Anbefalinger
Ved store komplekse samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør
man etablere arbeidsgrupper som arbeider med detaljer innen de største temaene og
rapporterer til fellesskapet. Arbeidsgruppene involverer andre aktører ved behov.

For å styre arbeidet i arbeidsgruppene ble det utarbeidet beskrivelser av hva som skulle gjøres,
hvordan det skulle gjøres, samt satt forventinger til fremdrift. Videre ble det utarbeidet maler for
møtereferat, erfaringslogg, aksjonslogg, analyser og planer som gruppene kunne bruke. Dette bidro
til samordning av arbeidsgruppenes fremdrift, bedre forståelse av arbeidsgruppenes gjøremål og
arbeidsprosesser, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidet i arbeidsgruppene. Gruppene som
fikk arbeidspakkebeskrivelser mener disse var gode og tydelige. Det nevnes at beskrivelsene
strukturerte arbeidet godt, gjorde det lett å forstå hva som skulle leveres, metodikk, frister for
leveranser, krav til gjennomføring og dokumentasjon. Gode maler som kunne brukes i arbeidet
trekkes også frem. I noen arbeidsgrupper var det behov for justeringer i forhold til retningslinjene i
arbeidspakkebeskrivelsen. Dette styrte arbeidsgruppene og arbeidsgruppelederne i samarbeid med
samfunnssikkerhetskoordinator. Politiet hadde for eksempel ønsket å være med i utarbeidelsen av
arbeidspakken og fremdriftsplanen, siden temaene primært omhandlet politiets oppgaver.
Side 34 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

Trafikkgruppen nevner at tid og ressurser kunne vært bedre og at arbeidet burde startet ca. et halvt
år tidligere.
Det ble ikke utarbeidet beskrivelser for byromskoordinatorgruppen og arbeidsgruppe for crowd
management. Disse gruppene ble opprettet senere i arbeidet og beskrivelser for disse ble da ikke
utført. Dette medførte uklarhet om hvilket ansvar byromskoordinatorgruppen hadde. Ettersom
arrangør sin dokumentasjon var mangelfull og ustrukturert fikk byromskoordinatorgruppen også
dårlig tid til sitt arbeid.
Da Bergen 2017 AS satt arbeidet på vent (crowd management ressurs) forsinket dette progresjonen
og var uheldig for arbeidsflyten i crowd management gruppen. Planleggingen dabbet av våren 2017
og det ble lengre mellom hvert møte. Området fra Jernbanen mot sentrum ble ikke like godt dekket
som området sørover (busstasjonen). Det var mye detaljer i arrangementet (utenfor gruppens
kontroll) som kom på plass veldig sent. Noe som gjorde at gruppen ikke fikk nødvendig fremgang.
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Anbefalinger
Når arbeid som skal koordineres fordeles til ulike arbeidsgrupper bør det utarbeides gode
retningslinjer og hjelpemidler for arbeidet i arbeidsgruppene.
Sentrale aktører i arbeidsgruppene bør selv delta i utarbeidelsen av retningslinjene for
arbeidet.

I forhold til organisering av arbeidet internt i arbeidsgruppene trekker arbeidsgruppene i all hovedsak
frem at arbeidsgruppelederne sikret god organisering og styring av arbeidet samt var flink til å
involvere og informere deltakerne. Det var lagt opp til en krevende fremdrift med gjennomføring av
analyser og utarbeidelse av planer. Deltakerne og lederne i gruppene fikk disse oppgavene i tillegg til
ordinært arbeid i egen organisasjon. Dette medførte et større arbeidspress på alle involverte. Det er
derfor beundringsverdig at personene og aktørene valgte å prioritere arbeidet og mestret å levere
bidrag med god kvalitet. Arbeidsgruppenes resultater og innsats får mye skryt. Flere arbeidsgrupper
bemerker at jevnlige møter hadde en positiv effekt for arbeidet. I en annen arbeidsgruppe ble det
nevnt at møtevirksomheten var noe omfattende. Deltakerne mente at enkelte arbeidsgruppemøter
kunne vært unngått, for eksempel ved hjelp av individuelt arbeid som oversendes per e-post til
gruppeleder eller ved å organisere færre møter med lengre møtevarighet.
Arbeidet i arbeidspakkene ble noe skjevt fordelt. I flere arbeidsgrupper var ambisjonen at ansvaret
for ulike deler av arbeidet skulle fordeles på medlemmene. Noen personer og aktører strevde mer
enn andre med å prioritere arbeidet, spesielt i starten. For enkelte personer ble arbeidsbelastningen
svært stor, og flere resultater i arbeidsgruppene var prisgitt disse ildsjelene. I arbeidspakke samvirke
måtte gruppeleder ivareta helheten i gruppearbeidet for en mer effektiv fremdrift. Gruppeleder
ivaretok også belastningen av skrivearbeidet. Samvirkegruppen besluttet å holde ukentlige
arbeidsmøter der gruppeleder la frem et løsningsforslag til diskusjon og beslutning. Gruppeleder var
lydhør i forhold til den enkelte aktørs kultur og kompetanse, og evnet å omsette dette til gruppens
felles beste. I arbeidspakke helse hadde lederen av arbeidsgruppen store utfordringer med å
prioritere arbeidet. Dette medførte i større grad mangelfull forståelse, fremdrift og ledelse av denne
arbeidsgruppen. Planleggingen og koordineringen av aktivitetene og løsningene i arbeidspakke helse
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og kommunikasjonen knyttet til dette ble da vanskeligere. Det bemerkes i evalueringen at man
savnet bedre styring og tydeligere oppgavefordeling i arbeidspakken, og hadde trengt tettere
oppfølging i oppstartsfasen. Halvveis i arbeidet fikk arbeidspakke helse ny leder, men denne
personen hadde ikke deltatt i arbeidet fra starten av, og det ble krevende for lederen å sette seg inn i
arbeidet.
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Anbefalinger
Aktører må påse at medlemmer og ledere i samarbeidsgrupper får tilstrekkelig mulighet til
å bidra på en konstruktiv og god måte.
Arbeidsgrupper bør ha jevnlige møter for å sikre fremdrift og godt samvirke.
Møtehyppigheten må justeres i henhold til arbeidsmengde, men grupper med mye arbeid
bør ha ukentlige møter.

I 1-2 arbeidsgrupper opplevde man tidvis varierende eierskap og samarbeidsvilje blant noen få
deltakere. Det synes som om uenighet rundt organisering, faglig tilnærming, arbeidsmetoder og
detaljnivå medførte et lavere engasjement hos disse. I arbeidsgruppe for brann og redning opplevde
flere deltakere at en av deltakerne ikke viste forståelse for nødvendigheten av gjennomføring av
arbeidsprosessene. Flere av deltakerne opplevde også at den samme deltakeren ikke viste
motivasjon for gjennomføring av arbeidsprosessene, og at denne deltakeren ikke satte av
tilstrekkelig med ressurser i forbindelse med gjennomføring av oppgaver som var delegert til denne
deltakeren av arbeidsgruppeleder. Når det foreligger godkjente styringsdokumenter og retningslinjer
for arbeidet, som er godkjent av alle aktørene, er det uheldig at ikke alle forholder seg til disse i
arbeidet. Det ble åpnet for mindre justeringer av både omfang og innhold i arbeidspakkene
underveis, men ikke store endringer relatert til faglig tilnærming og overordnet struktur på
samarbeidet.
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Anbefalinger
Involverte aktører og personer må forholde seg til de retningslinjene som er vedtatt av alle
aktørene. Eventuelle store uenigheter knyttet til arbeidets faglige tilnærming og
overordnede struktur må fremmes når felles retningslinjer etableres.

Medlemmene i arbeidsgruppene hadde stor fagkompetanse og erfaring. Dette medførte at
arbeidsgruppene kunne diskutere relevante faglige problemstillinger og identifisere hensiktsmessige
løsninger. Det var også viktig at alle aktører deltok i møter for å forankre felles forståelse, avklare
viktige forhold og dele erfaring. For eksempel var det viktig at arrangør deltok i alle arbeidsgruppene
slik at man sikret god forståelse av arrangementet hos øvrige aktører, og kunne avklare grensesnitt.
Det er kommet innspill om nødetatene burde samarbeidet enda tettere i en egen gruppe som jobbet
sammen uten påvirkning fra andre aktører. Motargumentet her er at bred deltakelse har medført
gode innspill, tettere relasjoner og bedre forståelse mellom aktørene. Nødetatene kjenner hverandre
godt, mens andre aktører har mindre kjennskap til både nødetater og andre. En isolert gruppe med
kun nødetatene vil trolig ikke gi like gode samvirkeløsninger, men en arbeidsgruppe med nødetatene
og andre kunne arbeidet med koordinering på taktisk beredskapsnivå. Samvirkegruppen sitt arbeid
omhandlet i hovedsak operasjonelt nivå, mens det også var behov for noen avklaringer på taktisk
nivå, spesielt opp mot arrangøren sin sikkerhet- og beredskapsorganisasjon.
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Anbefalinger
Medlemmer i samarbeidsgrupper må ha relevant stor fagkompetanse og erfaring.
Arrangør må delta i alle arbeidsgrupper.
Etablere egen arbeidsgruppe med nødetater, arrangør og andre som planlegger
koordinering på taktisk nivå.

I den opprinnelige organiseringen av arbeidspakker var crowd management (store folkemengder)
inkludert i arbeidspakke sikring og orden. Dette var et fagfelt lokale aktører og arrangør hadde
begrenset med kunnskap om. Det var derfor behov for å knytte til seg spesialkompetanse. En egen
arbeidsgruppe for crowd management ble etablert. Crowd management-spesialist skulle koordinere
arbeidet og rapportere faglig til samfunnssikkerhetskoordinator og politiet. Arbeidet i gruppen skulle
basere seg på lokale ressurser under faglig veiledning av spesialist. Dette ble gjort for å bygge opp
lokal kompetanse. Tilbakemeldingene fra de ca. 50 deltakerne på 2-dagers kurset i crowd
management var at det var svært nyttig og deltakerne ga terningkast 5,3 i gjennomsnitt. Utenom
sikkerhet omhandler crowd management i stor grad gode publikumsopplevelser gjennom styring av
folkemengder. Det var derfor naturlig at arrangør tok et større ansvar innen crowd management
arbeidet ved å engasjere spesialisten og bygge opp en publikumsvertskapsorganisasjon. Arrangør har
gitt uttrykk for at arbeidet innen crowd management ble for dyrt og omfattende, mens øvrige
aktører mener det tilførte arrangør helt nødvendig arrangementskompetanse og bidro til gode
resultater. Mangelfull erkjennelse av behovet innen crowd management medførte at arrangør frøs
og senere terminerte kontrakten med crowd management-spesialist. Dette forsinket og reduserte
kvaliteten på arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap.
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Anbefalinger
Arbeidet med store arrangement må inkludere egen arbeidsgruppe med god kompetanse
innen crowd management.
Offentlige myndigheter må ved arrangement med store folkemengder stille krav til
arrangør om arrangementskompetanse som sikrer gjennomføring av tilstrekkelige analyser
og utarbeidelse av planer innen crowd management.

Det ble etter hvert også behov for en arbeidsgruppe som skulle koordinere tillatelser og vilkår for
bruk av byrom. Hensikten var å samkjøre behandling av arrangør sin søknad om bruk av byrom og
sikre gode, helhetlige løsninger på tvers av myndigheters ansvarsområder. Dette viste seg å være
svært nyttig. Arrangør fikk en samlet gruppe å forholde seg til i søknadsprosessen i stedet for å måtte
forholde seg til de ulike myndighetene hver for seg. De ulike myndigheter fikk også vurdert løsninger
fra ulike synsvinkler og fremsto mer samlet mot arrangør. Dette effektiviserte søknadsbehandlingen,
og var avgjørende i den siste tiden, ettersom arrangør var sen med å ferdigstille tilfredsstillende
dokumentasjon og planer for bruk av byrom.
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Anbefalinger
Det bør i fremtiden etableres en gruppe med representanter fra relevante myndigheter for
å koordinere behandling av søknad(er) knyttet til bruk av byrom.
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Den opprinnelige organiseringen innen samfunnssikkerhet og beredskap tok for lite hensyn til det
store informasjonsarbeidet som måtte ivaretas ut mot innbyggerne i regionen. Risiko- og
krisekommunikasjon bør være en integrert del av arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap. I
store prosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør derfor informasjonsrådgivere involveres
tidligere i arbeidet. Bergen kommune ansatte i januar 2017 en informasjonskoordinator som arbeidet
med å koordinere informasjon og kommunikasjon med innbyggerne. Et nettverk av
informasjonsrådgivere hos relevante aktører ble etablert. Dette var nyttig og bidro til at viktig
informasjon relatert til samfunnssikkerhet ble koordinert mellom aktørene. Man opplevde i liten grad
motstridende informasjon ut mot innbyggerne. På spørsmål om innbyggerne fikk den informasjonen
man trengte om hvordan sykkel-VM ville påvirke ens hverdag, mener 61 % de i stor grad fikk den
informasjonen de trengte, mens ytterligere 22 % i noen grad fikk informasjonen de trengte.
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Anbefalinger
Store prosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør tidlig involvere personell med
kompetanse innen informasjon og kommunikasjon. Dette er spesielt viktig i prosjekter som
har stor allmenn interesse og berører mange mennesker. Informasjonsansvar og roller bør
avklares tidlig.

Styringsdokumentet la opp til å bruke anerkjente standarder i arbeidet, for eksempel ISO 9000 serien
(kvalitetsstyring), ISO 31000 serien (risikostyring), ISO 22300 serien (driftskontinuitet), NS 5830 serien
(sikringsrisikoanalyser) og NS 5814 (risikovurderinger). Standardene er mest brukt i privat næringsliv
og mange offentlige etater har egne og varierte fremgangsmåter innen sikkerhet og beredskap. Bruk
av internasjonale og nasjonale anerkjente standarder var et viktig grep når så mange aktører skulle
samarbeide. Dette skulle unngå stor variasjon i kvalitet og fremgangsmåte, og bidra til en felles
plattform for involverte aktører. Standardene setter ekstra krav til struktur, systematikk og
dokumentasjon. Det fremkommer i evalueringen at flere arbeidsgrupper mente arbeidet var grundig
og godt, ble utført med hensiktsmessige metoder og maler, samt var strukturert og systematisk.
Blant aktørene var det varierende kjennskap til standardene og bruken av disse. Noen få personer
har også stilt spørsmål til de ulike analysenes nytteverdi og metode. Disse mente analysene og
risikomøtene i liten grad tilførte ny kunnskap og at noen av analysemetodene var uhensiktsmessige,
men de fleste mente analysene og risikomøtene var gode og tilførte arbeidet nyttige resultater.
Analysene og arbeidet med planene bidro også til avklaringer og en felles forståelse mellom
aktørene. Som det fremgår i Figur 11 mente 83 % at kvaliteten på analysene var god, meget god eller
svært god.
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Anbefalinger
Ved store samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør man bruke
anerkjente internasjonale og nasjonale standarder i arbeidet.
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Kvalitet på analyser: Hvordan vurderer du kvaliteten på analyser i samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet?
Stikkord: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, overordnet beredskapsanalyse, temaROS brann- og redning, TemaROS
Helse, TemaROS Trafikk, temaberedskapsanalyse brann- og redning, temaberedskapsanalyse helse,
temaberedskapsanalyse trafikk, sikringsrisikoanalyse (gradert), kontinuitetsanalyse kollektiv transport, crowd management
analyser, risikomøter
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,74
Figur 11: Vurdering av analysekvalitet

Kvalitet på planverk: Hvordan vurderer du kvaliteten på planverk som ble utarbeidet i
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Stikkord: Plan for Samvirkesenter, Plan for forebyggende brannvern, Plan for helsetjenester, Trafikksikkerhetsplan, objektog områdesikringsplaner (gradert), crowd management planer, tiltaksplaner etter risikomøter, planer for disponering og
lokalisering av ressurser (kartlag), sperreplaner, trafikkavviklingsplaner
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,79
Figur 12: Vurdering av kvalitet på planer
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Arbeidspakke samvirke ble opprettet for å kartlegge risiko og utfordringer knyttet til samvirke, og
lage planer for å sikre godt samvirke mellom aktørene under arrangementet. Det var ikke lagt opp til
endringer av gjeldende strukturer og rutiner for hvordan hendelser skulle håndteres, for eksempel av
nødetatene. Styringsdokumentet påpekte at ansvars-, likhets-, nærhets-, og samvirkeprinsippet
skulle følges. Det nye i sykkel-VM sammenheng var etableringen av Samvirkesenteret for å styrke
samvirkeprinsippet. Arbeidspakke samvirke inkluderte et svært omfattende arbeid som viste seg
vanskelig å gjennomføre som tiltenkt med disponible ressurser. Arbeidsgruppen prioriterte derfor i
hovedsak arbeidet med Samvirkesenteret. Organiseringen av arbeidet tilrettela på denne måten i
mindre grad for arbeid som omhandlet taktisk og strategisk nivå.
Spesielt arrangør hadde et behov for å avklare og koordinere sin organisering opp mot offentlige
etater, men dette arbeidet hadde arrangør selv ansvaret for. Ettersom arrangør kom sent i gang med
sitt arbeid innen sikkerhet og beredskap ble samhandling mellom arrangør og offentlige etater først
avklart nærmere arrangementsstart. Dette skapte uavklarte forhold og usikkerhet tett opp til
arrangementet, for eksempel om hvordan arrangør skulle samhandle med politiet på taktisk nivå.
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Anbefalinger
Ved planlegging av beredskap må forhold knyttet til samvirke på både taktisk, operasjonelt
og strategisk nivå inkluderes og dokumenteres som del av et systematisk arbeid.
Arrangør av store arrangement må tidlig avklare at arrangørens beredskap er koordinert og
tilpasset beredskap hos offentlige aktører.

Som del av sin evaluering satt arbeidsgruppenes medlemmer selv terningkast på organisering og
administrasjon av arbeidet i arbeidspakkene. Snittresultatene fra de ulike arbeidsgruppene er
fremstilt i Tabell 7.
Tabell 7: Arbeidsgruppevurdering av organisering og administrasjon

Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen rammeverket (arbeidspakkebeskrivelse, tilgjengelig tid og ressurser), organisering og styring av arbeidet i arbeidsgruppen,
arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt bruk av prosjektside/sharepoint som
delingsarena?
Arbeidspakke brann og redning
Gjennomsnitt: 3,8
Byromskoordinatorgruppen
Gjennomsnitt: 4,5
Arbeidsgruppe for crowd management
Gjennomsnitt: 4,9
Arbeidspakke helse
Gjennomsnitt: 3,0
Arbeidspakke samvirke
Gjennomsnitt: 5,0
Arbeidspakke sikring og orden
Gjennomsnitt: 4,0 (vurdert av arbeidsgruppeleder)
Arbeidspakke trafikk
Gjennomsnitt: 4,0
Karakterskala:
Dårlig
1

Mangelfull
2

Mindre bra
3

Godt
4

Meget godt
5

Svært godt
6

Totalt snitt: 4,2 (Godt)
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6.4 Samarbeid med arrangør
Organiseringen krevde en tett dialog med arrangør. Arrangør prioriterte å delta i komitéer,
arbeidsgrupper, risikomøter, seminarer og kurs. Arrangør bidro til at øvrige aktører fikk en god
forståelse av sykkelritt og planene for arrangementet, og dermed enklere kunne vurdere hvordan
sykkel-VM påvirket samfunnssikkerhet og beredskap. Det var krevende for arrangør å delta i så stort
omfang innen samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet ettersom arrangør hadde begrensede
ressurser. Arrangørs deltakelse i arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap må fremheves som
svært nyttig.
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Anbefalinger
Arrangør må være en aktiv deltaker i arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Innen sikkerhet og beredskap ble forventninger til arrangørs arbeid, samt ansvars- og
oppgavefordeling mellom arrangør og offentlige aktører, avklart i mars 2016. Dette burde vært
tidsnok for god samhandling og koordinering av sikkerhet og beredskapsarbeidet. Ettersom arrangør
ikke ansatte en sikkerhetsleder før i slutten av mai 2017 begrenset dette det faglige samarbeidet.
Aktører hadde da begrensede muligheter til å gi innspill til arrangørens arbeidsprosesser, analyser og
planer. Det ble også vanskeligere for andre aktører å planlegge innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Frem til juni 2017 manglet arrangør både tilstrekkelig kompetanse, en fremdriftsplan for
sikkerhetsarbeidet, en helhetlig oversikt over risiko og risikoreduserende tiltak, samt skisser til
sikkerhet- og beredskapsplaner. Fra tidlig høst 2016 etterspurte Bergen kommune og politiet en
fremdriftsplan for arrangørs sikkerhetsarbeid, og meddelte bekymring knyttet til arrangørs fremdrift
og kompetanse innen sikkerhet og beredskap, uten at dette ble videre fulgt opp av arrangør. For å
sikre at arrangør etterlevde offentlig regelverk måtte man i juni 2017 stille en rekke konkrete krav til
dokumentasjon innen sikkerhet og beredskap som vilkår i arrangørs tillatelse til bruk av byrom.
Kvaliteten og samarbeidet innen sikkerhet og beredskap ville vært bedre om arrangør tidligere hadde
prioritert oppstart av et systematisk arbeid innen sikkerhet og beredskap.
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Anbefalinger
Arrangør må sikre tilgang til nødvendig kompetanse, tidlig starte sitt arbeid innen sikkerhet
og beredskap, og allerede i prosjekteringsfasen vise til en fremdriftsplan for arbeidet.
Offentlige myndigheter må kreve at arrangør har tilstrekkelig med ressurser og
kompetanse innen sikkerhet og beredskap og tidlig informere om minstekrav som stilles.
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7 Administrasjon
Prosjektplanen beskriver hvordan det administrative prosjektarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap skulle utføres. Den ble godkjent i Komité for sikkerhet og beredskap i mai 2016.
Prosjektstyringen var inndelt i tre delprosesser: (1) Målstyring og rapportering, (2) Kvalitetsstyring og
læring, og (3) Kommunikasjon og interessenthåndtering. Samfunnssikkerhetskoordinator skulle en
gang per måned rapportere til aktørene i Komite for sikkerhet og beredskap. Rapporten skulle
inkludere følgende:
1. måloppnåelse: hovedmål, delmål og resultater
2. progresjon: milepæler/tid
3. risikostyring: status på prosjektrisiko samt endringer i planer og aktiviteter
4. kvalitet: funn fra kvalitetssikring og avvikshåndtering
5. kompetanse: involveringsgrad – aktører og fagmiljøer
6. læring og evaluering: hovedpunkter fra erfaringslogg og evaluering av disse
7. aksjonslogg: status på aksjoner

Samfunnssikkerhetskoordinator måtte i stor grad prioritere annet arbeidet og tiltenkt rapportering
ble ikke fulgt opp. Rapportene har ikke blitt etterspurt av involverte aktører, noe som kan bety at de
fleste aktørene følte at de fikk tilstrekkelig informasjon om arbeidets fremdrift og resultater. Likevel
virker rutinene innen målstyring og rapportering hensiktsmessig og ville ved bedre etterlevelse trolig
medført en bedre prosjektstyring av arbeidet.
Prosjektplanen inkluderte en kvalitetsplan for arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap med
kvalitetskrav til arbeidet, samt retningslinjer og metoder for å sikre tilfredsstillende kvalitet.
Samfunnssikkerhetskoordinator brukte sjekklistene lite, men var mye involvert i arbeidet og fikk
derfor god oversikt over kvalitetsnivået. De sjekklistene som ble brukt virket hensiktsmessig til
formålet. Det var også et eget avviksskjema for registrering av avvik fra krav til samfunnssikkerhet og
beredskapsarbeidet. Ingen avviksskjema ble innlevert/behandlet i arbeidet.

37
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Anbefalinger
For å sikre god prosjektstyring må prosjektleder og koordinatorer ha mulighet og evne til å
sette av tilstrekkelig tid til administrativt arbeid.
For å redusere leders arbeid kan administrative oppgaver tildeles en støttefunksjon.

Erfaringslogger ble etablert for å notere ned viktig læring underveis i arbeidet. Samfunnssikkerhetskoordinator og alle arbeidsgruppene hadde hver sin erfaringslogg. Når arbeidsgruppene hadde
møter var et agendapunkt å notere ned viktige erfaringer i erfaringsloggen. Medlemmer i
arbeidsgruppene kunne også når som helst loggføre viktige erfaringer i loggene. Denne praksisen ser
ut til å ha fungert i varierende grad. Noen arbeidsgrupper har notert ned erfaringer, mens andre
grupper ikke har notert slike. Punktene i erfaringsloggene er stort sett fra 2016 og praksisen falt bort
underveis i arbeidet. Til sammen 39 erfaringer er loggført og de mest sentrale er tatt med i denne
evalueringsrapporten. Ettersom arbeidet pågår i så lang tid er det vanskelig å huske alle erfaringene
når arbeidet til slutt skal evalueres. Ved gjennomgang av erfaringsloggene fremkommer læring som
man ellers ikke hadde husket.
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Anbefalinger
Det er hensiktsmessig å bruke erfaringslogg i prosjektarbeid som pågår over lang tid. Dette
bidrar til at flere erfaringer inkluderes når arbeidet til slutt skal evalueres.

Det ble utarbeidet evalueringsskjema som skulle brukes for å evaluere analysemøter, risikomøter og
planer, samt planlagt erfaringsseminarer som skulle oppsummere erfaringer etter hver prosjektfase.
Den store arbeidsmengden, dokumentasjonsmengden og møteaktiviteten medførte at dette ble
vanskelig å følge opp i praksis. Om aktivitetsnivået og dokumentasjonsmengden hadde vært mindre
ville slike evalueringsaktiviteter vært mer hensiktsmessig. Hvis arbeidet hadde vært fordelt over
lengre tid kunne man også i større grad prioritert evaluering av de ulike analysemøtene og
risikomøtene.

40

Anbefalinger
I store samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap med mange samtidige
aktiviteter blir det for mye å evaluere hver enkelt aktivitet.

For å sikre at aktører ble involvert i relevante aktiviteter ble det utarbeidet en involveringsmatrise. I
den skulle aktørene markere for hver prosjektaktivitet om de ønsket å delta aktivt, kun være
orientert, eller ikke være involvert. Den inneholdt også oppdatert oversikt over personer som deltok i
de ulike arbeidsgruppene og kontaktinformasjon til alle aktørene. Den var tilgjengelig på
prosjektsiden og var et nyttig verktøy. Ettersom noen aktører kom mer med i arbeidet etter hvert,
fikk ikke alle aktørene fylt ut hvilke prosjektaktiviteter de ønsket å delta på. Når arbeidsgrupper og
samfunnssikkerhetskoordinator planla prosjektaktiviteter kunne man se hvilke aktører som skulle
involveres, orienteres eller som man ikke trengte å invitere. 94 % vurderte involvering og
aktørdeltakelsen som god, meget god eller vært god.
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Anbefalinger
En involveringsmatrise bør brukes for å planlegge involvering av de ulike aktørene i
forskjellige prosjektaktiviteter.

For å sikre god kommunikasjon ble det utarbeidet en kommunikasjonsplan for samarbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap. Denne spesifiserte retningslinjer for kommunikasjon knyttet til de
ulike prosjektaktivitetene, som for eksempel tidsfrister for møteinnkallinger, referater og høring av
dokumenter. Noen aktører synes det var en utfordring å holde oversikt over alle dokumenter og
aktiviteter som pågikk i samarbeidet. Det forekom også tilfeller med kommunikasjonsutfordringer,
for eksempel knyttet til stenge- og åpningstider av veier og midlertidige legevakter. Mange detaljer
ble avklart i arbeidsgrupper og møtereferat fra de fleste arbeidsgruppene var tilgjengelig på
prosjektsiden. Personer som ikke deltok i arbeidsgrupper måtte enten lese gruppenes referater eller
forhøre seg med involvert personell. Videre presenterte samfunnssikkerhetskoordinator og
arbeidsgruppene oppsummeringen av sitt arbeid fortløpende på møter i Komité for sikkerhet og
beredskap. Møtereferat fra komitémøter ble også sendt alle aktørene. Med så mange aktiviteter,
avklaringsbehov og detaljinformasjon klarte man likevel å ivareta tilfredsstillende kommunikasjon. I
evalueringsundersøkelsen svarte 92 % at kommunikasjonen med andre i samarbeidet var god.
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Anbefalinger
Store samarbeidsprosjekter bør ha en plan for kommunikasjon knyttet
prosjektaktiviteter for å sikre tilstrekkelig informasjonsoverføring mellom aktørene.

til

Det ble også etablert rutiner for dokumentstyring, der dato for utarbeidelse og godkjenning skulle
spesifiseres i dokumenter. Dokumentmaler med felt for nødvendig dokumentinformasjon ble
utarbeidet. Dette skulle bidra til å unngå forvirring om hvilke dokumenter som var siste versjon og
sikre at gamle ugyldige dokumenter ikke ble brukt. Dette var viktig ettersom svært mange
dokumenter ble utarbeidet med flere revisjoner. Godkjenningsordningen av dokumenter sikret også
at sentrale dokumenter ble presenteres og godkjent i komitéer.

43

Anbefalinger
Det bør etableres rutiner for dokumentstyring i store prosjekter innen samfunnssikkerhet
og beredskap.

Samlet sett har det vært en krevende administrasjon av samarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Evalueringen viser likevel at man har lykkes på de viktigste administrative områdene. De
fleste administrative retningslinjene har derfor vært nyttig og bidratt til gode resultater.
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8 Samarbeid og samvirke
Majoriteten av aktører mener samarbeidet og samvirke har fungert meget godt, som vist i Tabell 8.
Tabell 8: Aktørenes vurdering av samarbeid og samvirke

Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og forståelse, arbeid mot felles
mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av prosjektside/sharepoint som
delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?
Dårlig
Mangelfullt
Mindre bra
Godt
Meget godt
Svært godt
1
2
2
11
2
Antall svar: 18
Snitt: 4,6 (God/Meget god)
De aller fleste aktører mener det var veldig bra atmosfære og et godt samarbeidsklima. Dette
bekreftes også av resultatet i evalueringsundersøkelsen der 92 % mente samarbeidsklimaet hadde
vært godt, meget godt eller svært godt. Se Figur 13.

Samarbeidsklima: Hvordan vurderer du samarbeidsklimaet innen arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,87
Figur 13: Vurdering av arbeidsklima

Arbeidsgruppene erfarte litt variert samarbeid. I flere arbeidsgrupper har samarbeidet fungert
utmerket. Samholdet er styrket og det er skapt varige og sterke relasjoner samt stor grad av tillit. Det
har vært lett å bli hørt, gode diskusjoner og vellykket informasjonsutveksling. Flere arbeidsgrupper
trekker også frem at man med noen få unntak klarte å arbeide godt mot felles mål. Det nevnes også
at arbeidet har bidratt til at man ser hvilke utfordringer de ulike aktørene har og får en bedre
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oversikt over hvordan ting henger sammen. Et høyt engasjement og møter med gode innspill trekkes
også frem som positivt.
Noen grupper melder om tidvis utfordringer med samarbeidet. I arbeidspakke brann og redning
opplevde flere deltakere at samarbeidsklimaet i gruppen var skiftende, alt etter hvilke
arbeidsprosesser som stod på agendaen. Gjennom arbeidet med brannforebyggende arbeid
(arbeidsprosessen «Brannvernplan») var det godt samarbeidsklima og gruppemedlemmene viste
respekt og forståelse for hverandre. Gruppen fremsto mer samlet og arbeidet godt og strukturert
mot felles mål. Flere av deltakerne opplevde at samarbeidet vedrørende brann- og
redningsberedskap ikke var like godt. Flere av deltakerne i gruppen mener at deltakeren som var
mest berørt av arrangementet burde avsatt flere ressurser i starten av prosjektet og tatt en større del
av gruppens arbeid enn det som ble gjort. Dette begrunnet med at storparten av arrangementet
foregikk i dette brannvesenets kommune og at dette står i stor kontrast til hva som er uttalt om store
enheters ressurser til den type samarbeid/prosjekt, ref. Bergensalliansen «Brannsamarbeid i
Bergensregionen». En av deltakerne gav uttrykk for at tidligere erfaringer og risikokompetanse ved
store arrangement ikke ble nok vektlagt. Deltakeren mener at gruppen arbeidet mot felles mål, men
at det var usikkerhet rundt hva som var forventet av hver enkelt deltaker og at ledelse og retning på
arbeidsprosessen var utydelig.
Arbeidspakke sikring og orden fungerte godt i starten. Etter hvert som arbeidet skred frem, så
politiet at arbeidet ble mer og mer spisset mot ren politiplanlegging. Politiet følte at gruppen brukte
mye energi og jobbet med oppgaver som politiets eget prosjekt også jobbet med. Som en
konsekvens av dette, ble ikke møtefrekvensen slik det var planlagt og arbeidsgruppen var dermed
ikke i drift i hele den planlagte perioden. I arbeidsgruppe for crowd management gjorde sen
planlegging fra arrangør arbeidet vanskeligere og det var også tilfeller hvor arrangør ikke leverte det
de lovet, eller kom uforberedt til møter. Det påpekes også at denne gruppen opplevde en god
prosess rundt planleggingen av busstasjonen, men ble mer koblet ut når utfordringer og løsninger for
andre områder skulle diskuteres. Se Tabell 9 for arbeidsgruppenes vurdering av samarbeid og
samvirke.
Tabell 9: Arbeidsgruppenes vurdering av samarbeid og samvirke

Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i arbeidsgruppen?
Arbeidspakke brann og redning
Gjennomsnitt: 3,8
Byromskoordinatorgruppen
Gjennomsnitt: 4,8
Arbeidsgruppe for crowd management
Gjennomsnitt: 5,1
Arbeidspakke helse
Gjennomsnitt: 5,0
Arbeidspakke samvirke
Gjennomsnitt: 5,4
Arbeidspakke sikring og orden
Gjennomsnitt: 3,0 (vurdert av arbeidsgruppeleder)
Arbeidspakke trafikk
Gjennomsnitt: 5,0
Karakterskala:
Dårlig
1

Mangelfull
2

Mindre bra
3

Godt
4

Meget godt
5

Svært godt
6

Totalt snitt: 4,6 (Meget godt)
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Det fremheves at representanter har vært respektfulle ovenfor hverandre og organisasjonen. Flere
aktører opplevde at innspill ble tatt på alvor og at man ble involvert når det var nødvendig. Videre
fikk alle aktører anledning til å kommunisere ut sine tanker og idéer, hadde muligheten til å påvirke,
men ble også utfordret og stilt kritiske spørsmål.
Evalueringsundersøkelsen viser at 91 % mener det ble vist god, meget god, eller svært god respekt og
forståelse i arbeidet. I byromskoordinatorgruppen nevnes det at noen etater hadde sterke ønsker og
krav, og vanskeligheter med å forstå de uheldige konsekvensene dette kunne medføre for andre. En
mer ydmyk holdning foreslås som justering. Se Figur 14.

Respekt og forståelse: Hvordan opplevde du det ble vist gjensidig respekt og forståelse i
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,77
Figur 14: Opplevelse av gjensidig respekt og forståelse

Aktørene tok utfordringene med sykkel-VM veldig seriøst og var villige til å legge inn mye ekstra
arbeid for å være optimalt forberedt. Godt arbeid mot felles mål ble nevnt som positivt, sammen
med god opplæring. Gjensidig forståelse for valg og bruk av verktøy og metoder trekkes frem som
avgjørende for prosjektets suksess. Det nevnes også at alle gruppene fungerte på en meget god
måte, at man klarte å gjøre hverandre gode og unngå mye dobbeltarbeid. I den individuelle
evalueringsundersøkelsen ble det også spurt om i hvor stor grad aktørene opplevde man gjorde
hverandre gode. Svarene fremgår av Figur 15. Hele 94 % svarte at de opplevde at arbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap bidro godt, meget godt, eller svært godt til å gjøre hverandre gode.
Selv om majoriteten av aktører opplevde samarbeidet og samvirke meget godt, fremkom det også at
samarbeidet mellom enkelte aktører i noen tilfeller kunne vært bedre. Noen kommuner mente de
burde vært mer involvert i trafikkplanleggingen. I tillegg ble det nevnt at trafikkarbeidet i hovedsak
fikk et Bergens-fokus, noe som var naturlig ettersom Bergen fikk de største og langvarige
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utfordringene. Flere aktører fremhevet tilgangsproblemer med SharePoint-løsningen og at den
derfor var utfordrende å bruke i samarbeidet. En aktør nevnte også at prosjektsiden fremstod som
noe uryddig og manglet varsling når nye dokumenter ble lagt til.

Gjøre hverandre gode: Hvordan opplevde du at arbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap bidro til å gjøre hverandre gode?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,9
Figur 15: Opplevelse av å gjøre hverandre gode

Det ble også kommentert utfordringer knyttet til behovet for avklaringer rundt Bergen 2017 AS sin
sikkerhetsfunksjon, en funksjon som kom for sent på plass. Her mener en aktør det er læring å hente
både hva gjelder forkunnskaper, prosess og felles virkelighetsforståelse både under planlegging,
operasjonalisering og ikke minst gjennomføring av planverket. I denne sammenheng trakk aktøren
frem at arrangementskunnskap, erfaringsoverføring og tidligere avklarende dialog med tydelig
avstemt plan for framdrift vil være områder med gode læringspunkter for fremtiden.
Det nevnes også at noen svært få aktører manglet nødvendig kompetanse og/eller vilje til å forstå at
arbeidet ble gjennomført med de prosesser og verktøy som lovverket krever, og etter anerkjente
standarder. Det forekom også opplevelse av at en aktør ikke ville jobbe med andre og i stedet lagde
sine egne planer. En aktør opplevde det som respektløst at risiko som var avklart ble tatt opp igjen
bak ryggen på flere av samarbeidspartnerne. En annen aktør mener man burde hatt mer
aktivt/praktisk samarbeid i forberedelsene, istedenfor mange møter for å diskutere det teoretiske.
Selv om det har vært noen utfordringer i arbeidet viser evalueringen at de fleste er godt fornøyd med
samarbeidet og samvirke, samt at de mener dette har bidratt til å gjøre hverandre gode. I den
individuelle evalueringsundersøkelsen svarte også 87 % at samarbeidsprosessene var gode, meget
gode eller svært gode, som vist i Figur 16.
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Samarbeidsprosessene: Hvordan vurderer du samarbeidsprosessene som ble gjennomført i
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Stikkord: Starte med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse samt overordnet
beredskapsanalyse, innspill til nødvendig bistand basert på overordnede analyser, mer
detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser (temaROS) på tunge tema, mer detaljerte
beredskapsanalyser (temaberedskapsanalyser) innen tunge tema, mer detaljerte
bistandsanmodninger basert på detaljanalyser, bruk av risikomøter på mindre omfattende
tema, utarbeidelse av planer basert på identifisert risiko og tiltaksforslag.
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1: Dårlige, 2: Mangelfulle, 3: Mindre bra, 4: Gode, 5: Meget gode, 6: Svært gode, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,8
Figur 16: Vurdering av samarbeidsprosessene

Det er også nyttig å merke seg at 87 % mener arbeidet med sykkel-VM har påvirket samarbeidet
innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen godt, meget godt, eller svært godt. Se Figur 17.
Dette er positivt for et fremtidig samarbeid mellom aktørene og vil bidra til å øke samfunnssikkerheten og beredskapen i regionen.

44

Anbefalinger
Praksisen hvor involvert personell er positiv til samarbeid, viser respekt og forståelse og
hjelper andre å bli gode, må videreføres og videreutvikles. Dette innebærer å bidra med
positive og konstruktive tilbakemeldinger, samt motta kritiske spørsmål med en åpen
holdning.
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Påvirkning på samarbeidet i regionen: Hvordan vurderer du at arbeidet med sykkel-VM har
påvirket samarbeidet i regionen innen samfunnssikkerhet og beredskap?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 103
Snitt: 5,02
Figur 17: Påvirkning av samarbeidet i regionen

9 Involvering og kommunikasjon
Man hadde på et tidlig tidspunkt tro på at en bred medvirkning i arbeidet ville være en fordel. Etter
hvert som arbeidet pågikk har man derfor vært positive til alle aktører som har ønsket å delta.
Aktørene melder også tilbake at involvering av relevante aktører og kommunikasjon mellom disse
har vært meget god. Se Tabell 10.
Tabell 10: Aktørenes vurdering av involvering og kommunikasjon

Hvordan vurderer aktøren komitéens aktør-sammensetning, kompetanse, kommunikasjonen
mellom aktørene i komitéen samt komitémøtenes struktur, innhold, organisering og
rapportering?
Dårlig
Mangelfull
Mindre bra
God
Meget god
Svært god
3
11
4
Antall svar: 18
Snitt: 5,0 (Meget god)
De fleste aktørene mente det var god og bred sammensetning av aktører i samarbeidet. Mange
nevner tilstedeværelse av god og riktig kompetanse som svært positivt og mener dyktige personer
deltok i arbeidet. Alle har jobbet på et høyt profesjonelt nivå og vist mye innsats. Det trekkes frem at
det var fantastisk at så mange aktører samarbeidet. God struktur og godt innhold i komitémøtene
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nevnes, samt at dette var meget proft utført med tydelig ledelse. Ikke for mange møter. Arbeidet
hadde tydelige mål som sikret god kontroll med fremdriften i prosjektet.
Opplevelse av god kommunikasjonen trekkes frem og at dette gjorde det lettere å organisere
samhandlingen utenom møtene. Det var gjennomgående god kommunikasjon mellom aktørene i
komiteen. Flere nevner også bra rapportering og at gode referater kom raskt til deltakerne. Det ble
opplevd som nyttig å delta i komitémøter, da man hadde direkte tilgang til de øvrige aktører og
kunne avklare eventualiteter der og da.
Noen få mente møtene i komitéen hadde for mange deltakere/aktører. Dette i forhold til møteroms
fasiliteter og at flere deltakere hadde få eller ingen innspill. En aktør bemerker også at antall møter
var krevende i forhold til organisasjonens kapasitet til å delta. Det nevnes også at man kunne vært
mer kritisk til tidsbruken, at møtene ofte var for lange og kunne hatt litt mer struktur og avgrensing.
En aktør mente det var litt mye utskifting av personell og en annen bemerket at man kanskje kunne
unngått brudd i TV-sendingen siste dag om TV2 også hadde vært involvert. Det trekkes også frem fra
en aktør at man ved et par anledning ikke kunne dele opplysninger grunnet gradering og at det må
vises forståelse for dette. En aktør nevnte at kommunikasjonen med et fåtall aktører som manglet
kompetanse og/eller vilje til å følge de samme prosesser som de resterende aktørene i komitéen, var
til tider anstrengt og skapte unødig og tidkrevende ekstraarbeid.
Alle arbeidsgruppene mener de hadde god representasjon av nødvendige aktører og deltakere med
god kompetanse og mye erfaring. Bred deltakelse fremheves som viktig for gode resultater. Noen
grupper arrangerte også aktiviteter (turer og sosiale tilstelninger) som oppleves å styrke samarbeidet
og tilhørighet. Det trekkes også frem at god styring i flere grupper resulterte i inkludering og god
kommunikasjon. God delaktighet ga mange nyttige innspill i møtene. Arbeidsgruppenes vurdering av
involvering og kommunikasjon fremkommer i Tabell 11.
Tabell 11: Arbeidsgruppenes vurdering av involvering og kommunikasjon

Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur, innhold,
organisering og rapportering?
Arbeidspakke brann og redning
Gjennomsnitt: 4,7
Byromskoordinatorgruppen
Gjennomsnitt: 4,7
Arbeidsgruppe for crowd management
Gjennomsnitt: 4,9
Arbeidspakke helse
Gjennomsnitt: 4,0
Arbeidspakke samvirke
Gjennomsnitt: 5,0
Arbeidspakke sikring og orden
Gjennomsnitt: 3,0 (vurdert av arbeidsgruppeleder)
Arbeidspakke trafikk
Gjennomsnitt: 5,0
Karakterskala:
Dårlig
1

Mangelfull
2

Mindre bra
3

God
4

Meget god
5

Svært god
6

Totalt snitt: 4,5 (God/Meget God)
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I flere arbeidsgrupper kommer det frem opplevelser av at ikke alle deltok i like stor grad.
Byromskoordinatorgruppen opplevde at ikke alle aktører deltok på møtene og at noen i for liten grad
ga innspill til gruppens arbeid. Manglende dokumentasjon fra arrangør hindret også fremdriften i
arbeidet. For denne gruppen ble det også nevnt at arrangør kunne sittet delvis i gruppen.
I forhold til kartarbeidet var det mange aktører som kontaktet fagspesialister innen kart i stedet for å
gå via samfunnssikkerhetskoordinator. IT ble også involvert for sent slik at man måtte vente lenge på
servere.
Det ble utfordrende med fremdrift i crowd management gruppen utover våren 2017. Arrangør frøs
samarbeidet med crowd management-spesialist, noe som medførte at arbeidet stoppet opp en lenge
periode. Samfunnssikkerhetskoordinator videreførte gruppearbeidet med busstasjonen, men ikke
arbeid knyttet til andre områder. Noen av gruppens medlemmer opplevde derfor at totalbildet innen
crowd management til en viss grad manglet (mye fokus på busstasjonen, mindre fokus på øvrige
publikumsområder). Det trekkes frem at arbeidet kunne fulgt et strengere oppsett med hyppigere
møter utover våren og sommeren. Oppfølging av oppgaver mellom hvert møte ut mot alle
deltakerne kunne vært bedre. Påminnelser til deltakerne slik at oppfølgingspunkter ikke ble glemt.
Rapporteringen kunne også vært litt bedre.
Arbeidsgruppe trafikk nevnte at de kanskje kunne hatt mer samarbeid med brann og helse i forhold
til trafikkplaner og at arrangør ferdigstilte oversikten over installasjoner på et for sent tidspunkt.
I arbeidsgruppe brann og redning gav noen deltakere uttrykk for at det var frustrerende at ikke alle
deltakere leverte arbeid innen avtalte frister. Noen av deltakerne stilte bedre forberedt enn andre til
arbeidsmøtene. En av deltakerne i gruppen hadde stort fravær mht. deltakelse på arbeidsmøtene og
medgir selv at oppmøte burde vært bedre. Én av deltakerne i arbeidsgruppen ga tidlig uttrykk for at
de ikke hadde kapasitet til å ta på seg større oppgaver i arbeidet med arbeidsprosessene som inngikk
i arbeidspakken. Noen av deltakerne stilte spørsmålstegn ved dette og mener denne deltakeren
burde prioritert annerledes og brukt mer ressurser på gruppens felles arbeidsprosesser iht.
arbeidspakke.
Evalueringsundersøkelsen viser at stort sett alle er fornøyd med involvering og deltakelse. 94 %
mener involvering og aktørdeltakelse i samarbeidet har vært god, meget god, eller svært god. Se
Figur 18.
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Involvering og deltakelse: Hvordan vurderer du involvering og aktørdeltakelsen i
samarbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 102
Snitt: 4,7
Figur 18: Vurdering av involvering og aktørdeltakelse

Kompetansenivå: Hvordan vurderer du kompetansenivået i samarbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 103
Snitt: 4,99
Figur 19: Vurdering av kompetansenivå
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I tillegg til at aktørene deltar er det også viktig for et godt resultat at den rette kompetansen er
representert. Som det fremgår av Figur 19 mener 92 % at kompetansenivået innen samarbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap var godt, meget godt, eller svært godt. Dette har bidratt til god
faglig samhandling, hensiktsmessige løsninger og underbygger anbefaling nr. 24 om at deltakere i
samarbeidsgrupper må ha stor fagkompetanse og erfaring.
Evalueringsundersøkelsen viser også at involvert personell opplever kommunikasjonen med andre
aktører som god. Dette tilsier at organiseringen av arbeidet har tilrettelagt for god kommunikasjon
og at involvering en har vært hensiktsmessig. 93 % mener kommunikasjonen har vært god, meget
god, eller svært god. Se Figur 20.

Kommunikasjon med andre: Hvordan vurderer du kommunikasjonen med andre aktører i
samarbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,69
Figur 20: Vurdering av kommunikasjon med andre aktører

Oppsummert må man konkludere med at involveringen av aktører innen samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet har vært god. Den har også bidratt til god kommunikasjon og gode resultater.
Svært mange anbefalinger i denne rapporten omhandler involvering, herunder anbefaling nr. 1, 6, 7,
13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 42, 49, 50 og 51. Dette understreker
viktigheten av bred involvering og forsterker troen på at en bred medvirkning i arbeidet er en stor
fordel.
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10 Dokumentasjon
Tabell 12 viser at de fleste aktørene var godt fornøyd med kvaliteten på dokumentasjonen.
Tabell 12: Kvalitet på dokumentasjon

Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, planer og
presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport fra risikomøtene?
Dårlig
Mangelfull
Mindre bra
God
Meget god
Svært god
1
5
8
4
Antall svar: 18
Snitt: 4,9 (Meget god)
I all hovedsak opplevdes analyser, planverk og presentasjoner av god kvalitet. Se også Figur 11:
Vurdering av analysekvalitet og Figur 12: Vurdering av kvalitet på planer. De var gjennomtenkt og
hadde mye god og viktig informasjon. De fremheves som gode produkter som kom i stand etter gode
prosesser med bred og aktiv deltakelse og høyt under taket. Det nevnes også at det ble gjort veldig
mye bra arbeid i fra flere aktører, og det ble presentert flere risiko som kunne ha potensiale til å lage
store problemer. Arbeidet og dokumentasjonen fremstod som grundig, lett forståelig og meget
konkret. God sporbarhet i dokumentasjon trekkes frem, og ga innspill til aktørenes interne planverk.
Komitéen trekkes frem som en god arena der man fikk oppdaterte løypemeldinger fra de ulike
arbeidsgruppene og deres framdrift. God og strukturert møteledelse og bra hyppighet på møtene
nevnes også. Dokumentasjon og gode møter medførte god status på arbeidet underveis og skapte en
felles forståelse for prosessene og metodene som skulle anvendes. Dersom man var forhindret i å
møte, så fikk man god redegjørelse fra referater utarbeidet fra møtet.
Mange særskilte dokumenter ble kommentert i evalueringen. Styringsdokumentet og prosjektplanen
var grundig. Retningslinjer og rutiner for Samvirkesenteret bemerkes som gode. Excel-ark utviklet til
formålet ble nevnt som et godt verktøy, og rapport fra ulike risikomøter var nyttig. Fra risikomøtene
var det bra å få konkrete arbeidspunkter som lett kunne innlemmes i eget prosjektverktøy.
Dokumentet, Overordnet risiko og beredskapsanalyse, var et viktig dokument, også for aktørenes
interne planer. Overordnet risiko- og beredskapsanalyse fremstår som grundig, omfattende og i stor
grad dekkende for de risikoer som kunne oppstå. Prosessen rundt utforming av dokumentet var
veldig nyttig, og mange relevante etater/organisasjoner fikk komme med sine innspill. Den
overordnede risiko og sårbarhetsanalysen, og prosessen rundt denne, sammen med den påfølgende
trafikkanalysen, var avgjørende for å få aktørene i bysamfunnet til å forstå omfanget av
arrangementet og samfunnsrisikoen tilknyttet dette, samtidig som relasjonene og den felles
situasjonsforståelsen som ble dannet gjennom prosessen, ble avgjørende for kvaliteten og samvirket
videre i prosjektarbeidet.
Flere aktører bemerket at den store mengden med dokumentasjon var krevende. Det var mange
detaljer og samtidig mange dokumenter. Dette gjorde det vanskeligere å bidra konstruktivt inn i de
ulike del-prosessene. Det ble nevnt at mange hundre risikovurderinger var utfordrende å følge opp,
men at det også virker som at det gikk veldig bra med lite eller mindre utfordringer knyttet opp mot
de forskjellige risikomomentene. Dokumentasjonen kunne med fordel oftere vært oppsummert eller
framstått i en mer samlet form. Utfordringer knyttet til tilganger i CIM og SharePoint blir også nevnt.
Side 55 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

Det trekkes også frem at det kunne være krevende for personer uten forkunnskaper eller
forutgående opplæring å forholde seg til dokumentasjonen, spesielt for de mange aktørene som var
involvert fra arrangørens side.
En aktør nevner at noen av planene/malene til bruk i arbeidsgruppene var litt omfattende og
tidkrevende. Dette fikk man tilpasset underveis i prosessen. Dette har også med at malene var
uvante for aktøren og den vanlige måten å jobbe på. En annen aktør påpeker at mange risikoer i
overordnet ROS var stort sett kjente risikoer som samfunnet har i det daglige, og lite nytt. Aktøren
mener dette er viktig å huske på, slik at man ikke starter planlegging på ting man allerede har
planverk for. I denne sammenheng påpeker aktøren at spesielt nødetatene har planverk og
tiltakskort for de fleste hendelser. En annen aktør mente at retningslinjer for de ulike aktørene i
forhold til hva som var forventet kunne vært bedre dokumentert.
Evalueringen fra arbeidspakkene viser at de fleste var fornøyd med dokumentasjonen. Det nevnes at
dokumentasjonen fremstod som informativ, oversiktlig, med høy kvalitet og godt tilpasset
risikobildet. Arbeidsgruppe brann og redning trekker frem en grei fordeling av presentasjonsarbeidet
og god struktur på brannvernplanen. For byromskoordinatorgruppen var dokumentasjonsarbeidet
over all forventing med tanke på hva gruppen mottok av dokumentasjon fra arrangør. Bymiljøetaten
får skryt for utarbeidelse og sammenstilling av gruppens dokumentasjon og det nevnes at kvaliteten
var høy med tanke på sen innlevering av søknadsdokumentasjon fra arrangør. Bymiljøetaten tok med
innspill fra andre etater i brev til arrangør og tok også høyde for mange ulike etaters behov.
Arbeidspakke trafikk vektlegger det gode arbeidet som ble utført med regnearket som ga
arbeidsgruppen god oversikt over alle tiltakene som skulle gjennomføres. Arbeidsgruppe sikring og
orden fikk god hjelp av samfunnssikkerhetskoordinator til å strukturere og gi innspill til
dokumentasjon av analysene. Arbeidet med dokumentasjonen ga politiet ny erfaring i forhold til å
benytte analyser som bakteppe for videre planlegging. I crowd management gruppen får
prosjektplanen og grovanalyse skryt for struktur og oversikt. Skyss får også skryt for sitt arbeid med
analyser og planer for busstasjonen. Dokumentasjonen knyttet til Samvirkesenteret og
samvirkegruppen er omtalt i kapittel 18 og får der positiv omtale.
Tabell 13: Arbeidsgruppenes vurdering av dokumentasjon

Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på analyser, planer og
presentasjoner utarbeidet av arbeidsgruppen?
Arbeidspakke brann og redning
Gjennomsnitt: 4,3
Byromskoordinatorgruppen
Gjennomsnitt: 4,6
Arbeidsgruppe for crowd management
Gjennomsnitt: 4,5
Arbeidspakke helse
Gjennomsnitt: 4,0
Arbeidspakke samvirke
Gjennomsnitt: 5,0
Arbeidspakke sikring og orden
Gjennomsnitt: 4,0 (vurdert av arbeidsgruppeleder)
Arbeidspakke trafikk
Gjennomsnitt: 5,0
Karakterskala:
Dårlig
1

Mangelfull
2

Mindre bra
3

God
4

Meget god
5

Svært god
6

Totalt snitt: 4,5 (God/Meget god)
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Det fremkom også forbedringsforslag knyttet til dokumentasjon fra arbeidsgruppene. Dette
omhandler sen dokumentasjon og planlegging fra arrangør som reduserte fremdriften av arbeidet,
spesielt i byromskoordinatorgruppen, crowd management gruppen og arbeidspakke trafikk.
Kvaliteten på dokumentasjonen var også tema i evalueringsundersøkelsen der 87 % mener
dokumentasjonen i samarbeidet var god, meget god, eller svært god. Se Figur 21.

Kvalitet på dokumentasjon: Hvordan vurderer du kvaliteten på dokumenter som ble
utarbeidet i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,78
Figur 21: Vurdering av kvalitet på dokumentasjon

Dette leder til følgende anbefalinger:

45
46
47

Anbefalinger
Dokumentasjon som utarbeides må baseres på grundig arbeid, relevant involvering og ha
høy kvalitet for å bidra til god felles forståelse, god informasjonsflyt og mest mulig nytte.
Dokumentasjonen må fremstilles i samlet form for å sikre god oversikt for alle involverte.
Det må skrives møtereferat fra alle møter, som sendes relevante personer.
For SharePoint – se anbefaling nr. 14.
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11 Aktiviteter
De fleste aktørene var meget fornøyd med kvaliteten og nytteverdien på de ulike risikomøtene,
temadagene og erfaringsseminaret. Se Tabell 14.
Tabell 14: Kvalitet og nytteverdi på risikomøter, temadager og erfaringsseminar

Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien på risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
Dårlig
Mangelfull
Mindre bra
God
Meget god
2
6
Antall svar: 14
Snitt: 5,1 (Meget god)

Svært god
6

Flere aktører nevnte at det på disse samlingene var gode og detaljert gjennomganger. Det ble
bemerket at fellesaktivitetene var svært viktige for relasjonsbygging på tvers av aktørene, for
etablering og opprettholdelse av en felles situasjonsforståelse, for forståelse av behovet for et tett og
godt reelt samvirke, og for gjensidig kompetanseheving. Avhengigheten av å møtes (alle) med jevne
mellomrom fremheves, og ble ansett som nødvendig og nyttig. Videre nevner en aktør at
samfunnssikkerhet og beredskap var et noe ukjent fagfelt for mange aktører og at samlingene gjorde
aktøren i bedre stand til å utføre oppgavene innenfor samfunnssikkerhetsprosjektet.
Noen aktører nevner særskilt at erfaringsseminaret var svært nyttig. Ikke minst med innspill fra
Richmond. Aktører fikk med disse erfaringene gjort andre steder, også en bekreftelse på at vårt
arbeid var på riktig nivå og kurs. Det nevnes at erfaringsseminaret hadde dyktige og engasjerende
foredragsholdere. Noen mener erfaringsseminaret (eventuelt en variant av det) kunne vært avholdt
mye tidligere i prosessen og inkludert enda mer erfaring fra flere arrangement. Det kom mange gode
innspill fra foreleserne, men det var også for sent å iverksette en del tiltak basert på disse innspillene.
Flere påpeker også at crowd management var nyttig, veldig lærerikt og godt presentert. Dette gjorde
at man også fikk knyttet denne kompetansen og kunnskapen inn i eget planverk. Temadagen på
dette feltet gjorde aktørene mer bevisste på disse utfordringene, sammen med andre
samvirkeaktører.
En aktør opplevde at erfaringsseminaret ble ødelagt av enkeltpersoner som hadde en
personlig/organisatorisk egen agenda og at innholdet og innleggene i noen tilfeller ikke var like
interessante. En annen aktør nevnte at nytteverdien av ulike risikomøter kan være veldig forskjellig
fra etat til etat. En tredje aktør påpekte at detaljnivået kunne være krevende for de med mindre
kunnskap om tema og metode.
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Anbefalinger
For mindre omfattende tema vil risikomøter være tilstrekkelig for å identifisere risiko med
tilhørende risikoreduserende tiltak. Dette begrenser omfanget av risikoanalyser og
effektiviserer arbeidet.
Temadager bidrar til å heve kompetansen, øke bevisstheten og skape felles forståelse av
temaet blant aktører.
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Erfaringsseminarer er nyttig for å sikre erfaringsoverføring og kompetanseøkning. De gir
også innspill til, og kan bekrefte at, eget arbeid er på rett kurs. Erfaringsseminarer bør
arrangeres både tidlig og litt senere i samarbeidsprosesser.

12 Aktørbidrag
De fleste aktører mente deres rolle i komitéarbeidet ble godt ivaretatt og mener de bidro på en
positiv måte og leverte nødvendig kvalitet. Mange aktører har også stilt på alle komitémøtene og
kommet med nødvendige bidrag. Det fremkom også at aktører har gitt hverandre positive
tilbakemeldinger på arbeidet i komitéen. Flere trekker frem god kommunikasjonsflyt og gode
muligheter for å drøfte saker. En aktør bemerket også at arbeidet som ble gjennomført i
bysamfunnets første og eneste reelle samvirkeprosjekt, var et nybrottsarbeid som ikke tidligere har
blitt gjennomført. At resultatet da ble så bra som det ble, er helt utrolig. En annen aktør trakk frem
tett dialog med beredskapsorganisator som positivt. Aktørenes vurdering fremgår i Tabell 15.
Tabell 15: Egen rolle og eget arbeid i Komite for sikkerhet og beredskap

Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt? Hvordan vurderer aktøren
kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
Dårlig
Mangelfullt
Mindre bra
Godt
Meget godt
Svært godt
2
8
5
3
Antall svar: 18
Snitt: 4,5 (God/Meget god)
Noen aktører mener det var uheldig ikke å være medlem i komitéen helt fra starten av. Flere aktører
hadde også ønsket å bidra mer, men det var utfordrende å være mer delaktig. En aktør mente også
at en tidligere avklaring knyttet til deres rolle ville vært en fordel. Arrangøren påpeker også at man
burde etablert felles forståelse for oppgavefordeling, behov for støtte og klargjort tidskritiske
leveranser og prosjektplan på et tidligere tidspunkt. At dette ikke ble en optimal prosess, ble trolig en
stor kostnadsdriver for arrangør.
I den individuelle evalueringsundersøkelsen mener 94 % at andre aktørers tilrettelegging og
innstilling til arbeidet var god, meget god, eller svært god. Se Figur 22. Stikkord her var om de ulike
organisasjonene var positivt innstilt, om det ble stilt tilstrekkelig tid og ressurser til disposisjon, samt
om organisasjonenes bidrag var som forventet. Det fremgår også at 94 % mener egen organisasjon
tilrettela godt, meget godt, eller svært godt for samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet. Se Figur
23.

Side 59 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

Andres tilrettelegging og innstilling til samarbeid: Hvordan vurderer du andre
organisasjoner sin tilrettelegging og innstilling til samarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap?
60%
50,96%

50%
40%
29,81%

30%
20%

13,46%

10%
0%

4,81%
0,00%

0,00%

1*

2*

0,96%

3*

4*

5*

6*

7*

1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,74
Figur 22: Andres tilrettelegging og innstilling til samarbeid

Egen organisasjons tilrettelegging: Hvordan vurderer du din egen organisasjons
tilrettelegging for at du kunne gjøre en god jobb med å planlegge sikkerhet og beredskap
under sykkel-VM?
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40%
32,69%

30%
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0,00%
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4*
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,99
Figur 23: Egen organisasjons tilrettelegging
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At aktørene tilrettela godt for arbeidet har naturligvis vært avgjørende for de gode resultatene. Man
ser også at 97 % av de involverte vurderer kvaliteten på eget bidrag som god, meget god, eller svært
god. Se Figur 24. Dette viser at svært mange aktører og personer har gjort en formidabel innsats for å
lykkes i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM.

Kvalitet på eget bidrag: Hvordan vurderer du kvaliteten på ditt bidrag i arbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap?
50%

47,57%

40%

34,95%

30%
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0,97%

0,00%

0,97%
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 103
Snitt: 4,74
Figur 24: Kvalitet på eget bidrag

Oppsummert må man trekke frem at de involverte aktører har tilrettelagt på en god måte for å sikre
et hensiktsmessig og nødvendig arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Videre har involvert
personell levert høy kvalitet. Disse to forholdene har vært avgjørende for de gode resultatene i
samarbeidet. God tilrettelegging for deltakere i arbeidet er ivaretatt med anbefaling nr. 21.
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13 Læring
I den individuelle evalueringsundersøkelsen ble det spurt om hvordan personene vurderte egen
læring og utvikling som følge av samarbeidet. Resultatet fremkommer i Figur 25. Totalt 97 % mener
egen læring og utvikling var god, meget god eller svært god.

Egen læring og utvikling: Hvordan vurderer du egen læring og utvikling som følge av
samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap?
50%
41,35%

40%

34,62%

30%
21,15%

20%
10%
0%

0,00%
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 4,83
Figur 25: Vurdering av egen læring og utvikling

Mange aktører trekker frem at man fikk en økt forståelse for både arbeidsmetoder, arbeidsoppgaver
og de ressursene andre aktører har tilgjengelig. Man fikk også kjennskap til flere aktører og
organisasjoner. Planleggingsprosessen og arbeidet i komitéen trekkes frem som nyttig, og aktører har
fått mange innspill og betraktninger på eget arbeid. Det ble opplevd at alle medlemmer i komité og
arbeidsgrupper villig delte av sine erfaringer og at arbeidet i arbeidsgruppene har gitt ny kunnskap i
måten å drive systematisk sikkerhetsarbeid på. God metodikk knyttet til risiko og sårbarhet trekkes
frem. Aktørenes vurdering av læring, erfaringsoverføring og nytteverdi fremgår i Tabell 16.
Tabell 16: Aktørers vurdering av læring, erfaringsoverføring og nytteverdi

Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet i komitéen?
Dårlig
Mangelfull
Mindre bra
God
Meget god
Svært god
1
3
8
6
Antall svar: 18
Snitt: 5 (Meget god)
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Det ble også nevnt i evalueringen at relasjonsbyggingen, tillitsforsterkningen, læringen og
erfaringsoverføringen på tvers av aktørene var formidabel, og har skapt et vesentlig styrket og helt
unikt samarbeidsklima mellom organisasjonene. Det ble understreket fra flere at det unike
samarbeidet kan (og bør) gjenbrukes i andre sammenhenger. Arbeidet har også gitt god læring med
store beredskapsprosjekt med bred involvering.
Noen mener at særskilte aktører kunne vært mer "på" og i større grad sett sin rolle i samvirkearbeidet. Det ble opplevd at noen få aktører var skeptiske til at de var tiltenkt en rolle i planlegging
og forberedelsene til VM. Andre aktører påpeker selv at de skulle ønske de kunne deltatt tidligere i
prosessen for å lære mer underveis.
Arrangør mener en begrenset felles forståelse for deres ståsted og utfordringer bidro til uavklart og
sen igangsettelse for arrangementet sin operasjonelle fase. Det ble en svært krevende oppgave å få
alt klart, spesielt med hensyn til dokumentasjon for de mange underleverandører innen arena og
venues.
Også arbeidsgruppene trekker frem at man har lært å se ting ut fra andre aktører sitt ståsted, blitt
bedre kjent og styrket samarbeidet. Det har pågått erfaringsoverføring i de ulike gruppene om
hvordan ulike aktører løser sine oppgaver. Flere arbeidsgrupper ser på arbeidet som positivt for
videre samarbeid og det nevnes at aktører samarbeider og kommuniserer for lite med hverandre i
det daglige. Crowd management gruppen mener de har arbeidet med et tema mange aktører hadde
lite kjennskap til fra før og at læringen kan overføres til mange kommende arrangement.
Samvirkegruppen sitter igjen med et veldig godt inntrykk og er tydelig på at dette arbeidet fungerte
etter planen. Arbeidspakke trafikk nevner blant annet at enkelte deler av prosessen ga god læring,
som for eksempel risikomøtene i regi av kommunen.
Av forbedringspunkter innen læring kommer det frem at noen arbeidsgrupper kunne arbeidet tettere
sammen, arbeidet mer med systematisk læring og erfaringsoverføring, samt informasjonsdeling. Det
trekkes også frem at bedre tid ville vært til fordel for arbeidet. En oppsummering av
arbeidsgruppenes vurdering av læring er vist i Tabell 17.
Tabell 17: Arbeidsgruppenes vurdering av læring

Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidspakken?
Arbeidspakke brann og redning
Gjennomsnitt: 4,7
Byromskoordinatorgruppen
Gjennomsnitt: 4,9
Arbeidsgruppe for crowd management
Gjennomsnitt: 5,3
Arbeidspakke helse
Gjennomsnitt: 6,0
Arbeidspakke samvirke
Gjennomsnitt: 5,2
Arbeidspakke sikring og orden
Gjennomsnitt: 5,0 (vurdert av arbeidsgruppeleder)
Arbeidspakke trafikk
Gjennomsnitt: 4,0
Karakterskala:
Dårlig
1

Mangelfull
2

Mindre bra
3

God
4

Meget god
5

Svært god
6

Totalt snitt: 5,0 (Meget god)
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Anbefalinger
Bred involvering og stor deltakelse må tilrettelegges for å øke læring hos involverte aktører
innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM var på flere områder nytt og
banebrytende. Tidligere hadde det ikke vært organisert et større og mer tverrfaglig prosjekt innen
samfunnssikkerhet og beredskap i regionen. Det var derfor viktig å ta vare på erfaringer og lære av
disse. Prosjektplanen inkluderte retningslinjer for hvordan man skulle ta vare på erfaringer underveis
i arbeidet. Evalueringskriterier ble definert for alle deler og faser av arbeidet med utgangspunkt i
rammeverket og prosjektplanen. Videre ble det utarbeidet verktøy for å samle relevant
evalueringsinformasjon. Selv om ikke alle evalueringsaktiviteter ble gjennomført som tiltenkt
underveis var retningslinjene, planene og verktøyene nyttig for prosjektarbeidet og administrasjonen
av dette.
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Anbefalinger
Prosjektplanen bør beskrive planer for evaluering, evalueringskriterier og verktøy for
evaluering.

En detaljplan for evalueringsaktiviteter i prosjektets evalueringsfase etter sykkel-VM ble utarbeidet
og godkjent i Komité for sikkerhet og beredskap. Den beskrev fire hovedprosesser for evaluering: (1)
administrativ evaluering, (2) aktørevaluering, (3) arbeidsgruppeevaluering og (4) individuell
evaluering. Av 24 aktører som fikk tilsendt evalueringsskjema har 18 levert. Alle arbeidsgrupper
utenom arbeidsgruppe helse har evaluert sitt arbeid og levert evalueringsskjema for gruppen, og den
individuelle evalueringsundersøkelsen hadde 40 % responsrate med totalt 104 besvarelser. Man
kunne ønsket en bedre oppslutning i evalueringsarbeidet, men er glad for at så mange aktører,
arbeidsgrupper og enkeltpersoner har bidratt. Noen få aktører mente evalueringen var omstendelig,
men de fleste støttet en bred og grundig evaluering for å identifisere mest mulig læring. Ettersom
evalueringen bestod av flere prosesser og omhandlet alle deler av arbeidet mener man
informasjonen som fremkom i evalueringen er representativ.
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Anbefalinger
Store prosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør evalueres bredt og grundig for
å gi best mulig grunnlagsinformasjon for læring og anbefalinger.
Aktører, arbeidsgrupper og enkeltpersoner må prioritere tid til evaluering.
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Ettersom Samvirkesenteret var nytt og aldri hadde vært prøvd ut før ble det gitt anledning til å forske
på denne løsningen. Høyskolen på Vestlandet hadde tilgjengelig ressurs til dette formålet. Hensikten
var å få en mer objektiv studie på om Samvirkesenteret forsterket samvirkearbeidet. Resultatet fra
forskningen er ikke klar, men vil uansett være et nyttig bidrag i fremtidig utvikling av samvirkearbeid
innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Anbefalinger
Store prosjekter som inkluderer nye løsninger innen samfunnssikkerhet og beredskap bør
samarbeide med forskningsinstitusjoner for å styrke læring.
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Evalueringen viser at samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap har vært lærerikt for de
aller fleste involverte. Flere fremhever at aktører er blitt bedre kjent og dermed har opparbeidet en
større forståelse for hverandres organisering, roller og ansvar. Videre har man knyttet tettere bånd
mellom aktører som gjør det lettere å videreføre et samarbeid og lære mer i fremtiden. Ved spørsmål
om hvordan personer vurderte fremtidens nytteverdi av samarbeidet med sykkel-VM innen
samfunnssikkerhet og beredskap mente 94 % at samarbeidet har god, meget god, eller svært god
fremtidig nytteverdi. Dette fremgår i Figur 26.

Fremtidig nytteverdi: Hvordan vurderer du fremtidens nytteverdi av samarbeidet med
sykkel-VM innen samfunnssikkerhet og beredskap?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 104
Snitt: 5,2
Figur 26: Vurdering av fremtidens nytteverdi
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14 Ressursbaser og ressursarbeid
Det ble planlagt med midlertidige ressursbaser hvor blant annet brannvesen, sivilforsvaret, forsvaret,
veiarbeidsressurser og helseressurser hadde tilhold (varierte fra ressursbase til ressursbase).
Bakgrunnen var å ivareta tilstrekkelig samfunnssikkerhet og beredskap i soner som ble innestengt av
sykkelløypene. I tillegg ble det etablert toalett- og pausefasiliteter for løypevakter, publikumsverter,
frivillige hjelpemannskaper, politipatruljer og trafikkbetjenter. Toalett- og pausefasiliteter ble valgt
på bakgrunn av sykkelløyper og arbeidsområder under sykkel-VM. Ressursbasene ble tilrettelagt på
ca. 25 bygg, i hovedsak på kommunale bygg og idrettsanlegg, men også private klubbhus (idrettslag)
og på Forsvarets bygg. Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune hadde ressursbaseansvarlige
personer og oppsynspersonell på alle bygg som skulle brukes så lenge de var åpen (0800 – 2000).
Sivilforsvaret hadde ressursbaseansvar på en ressursbase.
Tabell 18: Aktørenes vurdering av ressursbaser

Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var aktørens mengde og type
ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
Dårlig
Mangelfull
Mindre bra
Godt
Meget godt
Svært godt
1
2
7
1
Antall svar: 11
Snitt: 4,8 (Meget god)
Flere aktører trekker frem god involvering fra start av ved planlegging av ressursbasene. Dette ga
muligheten til å koble på de ressurspersonene fra egen etat som var nødvendige. Flere mener det var
god kommunikasjon, god oversikt, riktig fokus og rett personell involvert i planleggingen.
Organiseringen trekkes frem som positiv. Aktørene er i hovedsak godt fornøyd med ressursbasene,
som fungerte etter intensjonen. Se Tabell 18. Aktører bemerker at de fikk utplassert hensiktsmessige
ressurser for å ivareta nødvendige oppgaver.
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Anbefalinger
Midlertidige ressursbaser er et hensiktsmessig og godt tiltak ved behov for å desentralisere
beredskapsressurser, men krever mye planlegging, bred involvering og ansvarlige som
tilrettelegger og følger tett opp når ressursbasene brukes.

Noen forbedringspunkter knyttet til organiseringen av ressurser ble kommentert i evalueringen. Det
var uklarheter knyttet til noen få forsterkningsressursers lokalisering, funksjon og rolle og bemerket
at dette i større grad kunne vært avklart tidligere. En forsterkningsaktør påpeker at det er krevende å
planlegge bistand når det ikke tydeligere fremgår hvordan de primæransvarlige skal bruke
forsterkningsressursene. I arbeidet med CBRNE var det flere aktører, for eksempel politiet, Helse
Bergen og Bergen brannvesen, som ikke ville dele sitt planverk med øvrige aktører. Sentrale aktører
må være villige til å dele sitt planverk med samarbeidsaktører slik at man får bedre mulighet til å
koordinere beredskapsarbeidet. Det ble også kommentert fra forsterkningsressurser at
bistandsanmodninger måtte komme tidlig og at det i prosjektarbeid måtte settes frister for disse. I
fremdriftsplanen for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet var fristen for å sikre tilgang til
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bistandsressurser satt til 1. november 2016, for å gi bistandsaktører muligheten til å ta høyde for
dette i årsbudsjett for 2017. Videre var fristen for å avklare endelig bistandsbehov satt til 3. mars
2017. Man klarte dessverre ikke å overholde disse fristene i prosjektarbeidet.
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Anbefalinger
Forsterkningsressursers lokalisering, funksjon og rolle må avklares på et tidlig tidspunkt.
Sende bistandsanmodninger tidlig til forsterkningsressurser. Sette frister for å sende
bistandsanmodninger i prosjektarbeidet.
Alle etater må være flinkere og mer villig til å dele eget planverk. Det er for eksempel
vanskelig for bistandsaktører når en ikke får innsyn i hvordan de primæransvarlige legger
opp sin beredskap og hvor det eventuelt er behov for bistand fra andre.

Samlokalisering av militære og sivile bistandsressurser ble et tema tett opp til arrangementet. Slik
samlokaliseringen ble ikke gjennomført, men det opplevdes uheldig at dette ble et tema rett før
arrangementet.
Arrangør påpeker at bruk av noen ressurser under arrangementet kunne vært avklart raskere med
hensyn til bistand, rolle, ansvar og mulighetene for rask støtte, for eksempel ved ekstremvær og
behov for rask hjelp i løypen (personell- og materiellsikkerhet). Innledningsvis i arrangementet
opplevde arrangør at det tok for lang tid å få rask hjelp til ulike oppgaver som berørte
arrangementets sikkerhetsutfordringer generelt. En aktør påpeker også at den aldri fikk tildelt
sambandet som var avtalt fra forsterkningsressursen.
En aktør nevner også at ressurssituasjonen til de forskjellige aktørene hadde vært nyttig inn mot
arbeidet i Samvirkesenteret. Aktøren opplevde at det tok noen dager før de forskjellige aktørene i
Samvirkesenteret ble klar over deres ressurser, ansvarsområder og hvilke oppgaver aktøren løste
under VM. Det må i denne sammenheng bemerkes at en oversikt over alle ressurser var tilgjengelig i
samvirkekartet som ulike kartlag som kunne slås av og på. Det ble lagt ned mye arbeid hos mange
aktører med å utarbeide kartlag som viste oversikt over ressurser. Leverandøren av karttjenestene
var aktivt med i arbeidet og hadde mange møter med hver kartlagsaktør og kartlagsgrupper for å
kvalitetssikre og bistå i dette arbeidet. Det ble utviklet applikasjoner i kartverktøyet som aktørene
kunne bruke selv for å legge inn egne ressurser. Samvirkekartet ble evaluert som del av
evalueringsundersøkelsen for Samvirkesenteret og er videre omtalt i kapittel 18.

60
61

Anbefalinger
Registrering av ressurser i kart er hensiktsmessig, men tidkrevende og må ha god
planlegging og administrasjon.
For registrering av ressurser i kart bør det tilrettelegges applikasjoner som de ulike
aktørene kan bruke for å legge inn egne ressurser.
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DEL 3: Evaluering av Samvirkesenteret
Denne delen omhandler evaluering av Samvirkesenteret som ble etablert for arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap under sykkel-VM. Senteret var operativt med 74 personer fra 31
aktører, fordelt på to vaktlag fra kl. 06:00 til kl. 22:00 hver dag under arrangementet. For en
nærmere beskrivelse av Samvirkesenteret vises det til Plan for Samvirkesenteret, versjon 6.

Foto 3: Eivind Senneset, Bergen kommune

Følgende aktører deltok i Samvirkesenteret:











 Nkom
 NOKAS
 Norsk Folkehjelp
 Oslo kommune
 Røde Kors
 Sivilforsvaret
 Sjøforsvaret
 Skyss
 Statens vegvesen
 Stavanger kommune
 TDC
FORF skulle også delta, men hadde ikke kapasitet.
Askøy kommune
Bergen 2017 AS
BOH
BIR
BKK
DSB
Geodata AS
Heimevernet
Helse Bergen
Høgskulen på Vestlandet

 Telenor
 Telia
 Vest politidistrikt
Fra Bergen kommune:
 Bergen brannvesen
 Bymiljøetaten
 Byrådsavdeling for helse og omsorg
 Enhet for digitale tjenester
 Plan- og bygningsetaten, Geodata
 Seksjon Informasjon
 Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap
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Dette var første gang et senter med denne type sammensetning, oppgaver og størrelse har vært
etablert. Det er viktig å påpeke at Samvirkesenteret ikke var et operasjonsrom der beslutninger ble
tatt, men skulle styrke samvirkearbeidet med følgende hovedoppgaver:
 Overvåke risikonivået og søke etter signaler og signalkombinasjoner som indikerer at uønskede hendelser
er under utvikling.
 Bidra til å kunne foreta hurtige korrigerende og skadebegrensende tiltak når hendelser utviklet seg eller
oppstod. En skulle sikre et proaktivt og effektivt samvirke med bruk av ressurser fra relevante aktører.
 Samvirkesenteret hadde som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon og
koordinasjon mellom aktører, kartlegge og sikre ressursbehov samt avklare og anbefale felles retningslinjer
for involverte aktører. Samvirkesenteret kunne brukes som et rådgivende organ for aktuelle
beslutningsmyndigheter

I evalueringsundersøkelsen mente 98 % at Samvirkesenteret ivaretok samvirkeprinsippet på en god,
meget god, eller svært god måte. Se Figur 27.

Samvirkesenter: ivaretakelse av samvirkeprinsippet: Hvordan vurderer du at
Samvirkesenteret ivaretar samvirkeprinsippet i praksis?
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44,44%
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40%
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0,00%
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,22
Figur 27: Samvirkesenterets ivaretagelse av samvirkeprinsippet

Erfaringene viste at involvert personell opplevde at episoder som inntraff i samfunnet hurtig ble
identifisert, og at informasjon om disse raskt ble delt mellom mange aktører. Dette resulterte igjen til
at relevante aktører kunne iverksette effektive, passende tiltak som begrenset videre utvikling av
episoder til farligere situasjoner, og reduserte trolig da mer alvorlige hendelser og større
konsekvenser. Samvirkesenteret bidro med felles forståelse av situasjoner, gode løsningsforslag og
bedre koordinering av tiltak fra ulike aktører. Aktørene opplevde at Samvirkesenteret forenklet og
effektiviserte arbeidet. For eksempel opplevde politiet at Samvirkesenteret tok av en del av
oppdragene til politioperasjonssentralen, som gjorde at man kunne ha kapasitet og overskudd til å
håndtere de viktige/alvorlige hendelsene.
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15 Opplæring og øvelser
Det ble utarbeidet en plan for opplæring både av personer som skulle sitte i Samvirkesenteret og
personer som hadde tilknytning til dette, men som var plassert på annen lokasjon. Aktørene pekte ut
interne opplæringskoordinatorer. Disse fikk et kurs om Samvirkesenteret, slik at de etterpå kunne
lære opp personer i egen organisasjon. I den forbindelse ble Plan for Samvirkesenteret distribuert,
slik at personer kunne lese i denne i forbindelse med opplæringen. Neste trinn i opplæringsplanen
var å gjennomføre en opplæringsdag med trening og øvelse i Samvirkesenteret. Her fikk man
presentert og gjort seg kjent med rutiner og verktøy i Samvirkesenteret og testet ut hvordan dette
virket med en øvelse. Til slutt ble det gjennomført øvelsesdag der ulike scenarioer ble spilt av en
spillstab og fulgt opp av Samvirkesenteret. Flere justeringer ble gjort underveis i opplæringen for å
tilpasse rutiner og metode best mulig. Figur 28 viser at 95 % mente at omfang og mengde av
opplæringen var god, meget god, eller svært god. En person, som kun fikk med seg en opplæringsdag
i Samvirkesenteret, bemerket i evalueringen at dette var for lite. Tre personer mente det ville vært
hensiktsmessig med ytterligere opplæring.

Samvirkesenter: Omfang og mengde av opplæring: Hvordan vurderer du omfang og
mengde av opplæringen om Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 44
Snitt: 4,6
Figur 28: Omfang og mengde opplæring

Evalueringen viser videre at 91 % mente den faglige kvaliteten på opplæringen, og at 93 % mente
organiseringen og gjennomføringen av opplæring, var god, meget god, eller svært god. Se Figur 29 og
Figur 30.
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Samvirkesenter: faglig kvalitet på opplæring: Hvordan vurderer du den faglige kvaliteten på
opplæringen om Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4,66
Figur 29: Faglig kvalitet på opplæring

Samvirkesenter: organisering og gjennomføring av opplæring: Hvordan vurderer du
organisering og gjennomføring av opplæring om Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4,68
Figur 30: Organisering og gjennomføring av opplæring
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Arbeidsgruppe samvirke mente det ville vært bedre om flere aktører deltok med å utarbeide
scenarioer for øvelsesdagen i Samvirkesenteret. Dette ville bidratt til mer relevante scenarioer som
inkluderte flere aktører på en aktiv måte i øvelsene. Gruppen mener også det burde vært opprettet
en tverrfaglig gruppe som hadde implementering, opplæring, trening og øving som oppgave.
Som det også fremgår i kapittel 20 har Samvirkesenteret medført mye læring og kan også være en
god læringsarena i fremtiden. I evalueringen er det flere som bemerker dette og foreslår å arrangere
jevnlige øvelser med Samvirkesenteret, for eksempel halvårlig eller årlig. Dette vil også bidra til å
opprettholde relasjoner og videre samarbeid. Øvelser med Samvirkesenteret kan også kombineres
med andre større øvelser i regionen.
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Anbefalinger
Opplæringen i Samvirkesenteret bør minst ha samme omfang og faglig kvalitet som i dag
samt organiseres og gjennomføres som i forberedelsene til sykkel-VM.
Det bør gjennomføres jevnlige øvelser i Samvirkesenteret.
Flere aktører bør delta når scenarioer til samvirkeøvelser skal utarbeides.
Ved planlegging av store arrangement bør det opprettes en tverrfaglig gruppe som har
implementering, opplæring, trening og øving som oppgave.

16 Samarbeid og samvirke
Svært mange personer har i evalueringen fremhevet at Samvirkesenteret skapte et veldig godt
samarbeid og samvirke under sykkel-VM. Det nevnes at Samvirkesenteret må forankres i det
regionale samarbeidet. De anbefaler å videreføre Samvirkesenteret og bruke dette ved både
fremtidige arrangement og andre behov innen samfunnssikkerhet og beredskap. Verdien av å få rask
og direkte kontakt, samt at det er åpent for innspill fra andre som kan bidra i situasjonen, kort sagt
fysisk samlokalisering - er verdifullt og bør tas med videre. Det ble også kommentert at det var nyttig
at flere kommuner deltok. Systemet med samlokalisering av aktører som har sammenfallende
funksjon og ansvar på felles bord nevnes også som positivt. Figur 31 viser at alle (100 %) vurderer
samarbeidsklimaet i eller med Samvirkesenteret som godt, meget godt, eller svært godt.
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Samvirkesenter: samarbeidsklima: Hvordan vurderer du samarbeidsklimaet i eller med
Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,4
Figur 31: Samarbeidsklima i Samvirkesenteret

Evalueringsundersøkelsen viser også at 95 % opplevde at det ble vist god, meget god, eller svært god
gjensidig respekt og forståelse i Samvirkesenterets arbeid. Se Figur 32.

Samvirkesenter: gjensidig respekt og forståelse: Hvordan opplever du det ble vist gjensidig
respekt og forståelse i Samvirkesenterets arbeid?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,3
Figur 32: Gjensidig respekt og forståelse i Samvirkesenteret
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Det fremkommer også at 95 % opplevde at Samvirkesenteret klarte å arbeide mot felles mål og gjøre
hverandre gode på en god, meget god, eller svært god måte. Se Figur 33 og Figur 34. En person
mener det var for mange tilfeller der ledelsen prøvde å lage andre beredskapsplaner enn de som
fungerer i det daglige for blålys etatene. Majoriteten mener Samvirkesenteret bidro til at aktører fikk
en god situasjonsforståelse over etater og organisasjoner sine oppgaver og at dette bidrar til en
bredere samfunnsforståelse og et bedre samarbeid både ved en krise og i hverdagen. Noen foreslår å
ha et permanent Samvirkesenter i hverdagen, men da i nedskalert form som kan utvides etter behov.
Både forebyggende arbeid og beredskap foreslås som arbeidsfelt for Samvirkesenteret.

Anbefalinger
Forankre Samvirkesenteret i det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
Opprettholde struktur med temabasert bordinndeling i Samvirkesenteret.
Utvide Samvirkesenterets arbeidsfelt slik at det kan ivareta godt samvirke i flere ulike
situasjoner, både innen forebyggende arbeid og beredskap.
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Samvirkesenter: arbeid mot samme mål: Hvordan opplever du at Samvirkesenteret klarte å
arbeidet mot felles mål?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,37
Figur 33: Arbeid mot samme mål i Samvirkesenteret
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Samvirkesenter: gjøre hverandre gode: Hvordan opplever du at arbeidet i Samvirkesenteret
bidro til å gjøre hverandre gode?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,34
Figur 34: Opplevelse av å gjøre hverandre gode i Samvirkesenteret
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17 Involvering og kommunikasjon
Flere mener det var positivt å involvere mange aktører og svært nyttig å samarbeide på tvers mellom
tjenester som ellers ikke samarbeider. Dette medførte gode innspill fra aktører man kanskje vanligvis
ikke samarbeider tett med og utgjorde en forskjell i enkelte situasjoner. Det trekkes frem at det er
viktig at man samler flest mulig aktører i Samvirkesenteret, slik at samarbeidet blir bredt ivaretatt.
Hendelser som vanligvis blir sett på som en hendelse kun for nødetatene gir vanligvis større
ringvirkninger. Med Samvirkesenteret fikk andre aktører (Skyss, Vegtrafikksentralen, BKK, BIR,
kommuner) mulighet til å varsle og forberede egen organisasjon på mulige driftsutfordringer. I
evalueringsundersøkelsen mener 95 % at sammensetningen i Samvirkesenteret var god, meget god,
eller svært god. Se Figur 35.

Samvirkesenter: sammensetning av aktører: Hvordan vurderer du sammensetningen av
aktører i Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4,96
Figur 35: Sammensetning av aktører i Samvirkesenteret

Det fremkommer likevel flere kommentarer i evalueringen at ved større arrangement, og eventuelle
kriser, kan etablering av et Samvirkesenter være en god måte å løse utfordringene på, men det bør
vurderes ut fra arrangementets/krisens karakter om det er behov for at alle aktørene som var
involvert under sykkel-VM er representert. Noen foreslår at noen aktører kunne hatt en bakvakt og
blitt innkalt ved behov. Det bemerkes også at det opplevdes for stort og at det ble for mye støy i den
form det ble organisert på denne gang.
Arrangør viser til erfaringer fra Richmond og tidligere store arrangement i Bergen og peker på at
hovedutfordringen ved en organisering som under sykkel-VM er avstanden, og tidstapet, som
oppstår når hendelser nærmer seg rødt eller blir røde. Arrangør opplevde gjennomgående at når en
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hendelse krevde raske avgjørelser eller støtte, så ble avstanden for stor til Samvirkesenteret og ting
tok unødvendig lang tid. Både UCI og arrangørene fra Innsbruck støttet dette synet og reagerte på at
arrangørens kommando- og kontrollsentral ikke var en fullintegrert del av Samvirkesenteret.
Arrangør mener derfor at man i fremtiden må se på løsninger med samlokalisering. Erfaringer fra Tall
Ships Races og Hansadagene viser at samlokalisering av sikkerhetsansvarlig hos arrangør og operative
beslutningstakere, spesielt hos politiet, har vært hensiktsmessig.
Anbefalinger
Videreføre Samvirkesenteret med samme deltakere eller flere i fremtiden. Dersom noen
aktører ikke ønsker å delta bør de selv få bestemme dette.
Se på løsninger for samlokalisering av sikkerhetsledelsen hos arrangør med operative
beslutningstakere. Samvirkesenteret må fortsatt være et rådgivende senter uten
beslutningsmyndighet.
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Evalueringsundersøkelsen viser at alle tilknyttet Samvirkesenteret (100 %) mente kommunikasjonen
mellom aktørene i Samvirkesenteret var god, meget god, eller svært god. Se Figur 36.

Samvirkesenter: kommunikasjon mellom aktører: Hvordan vurderer du kommunikasjonen
mellom aktørene i Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 44
Snitt: 5,16
Figur 36: Kommunikasjon mellom aktører i Samvirkesenteret

En person bemerket i denne sammenheng at kommunikasjonen mellom Samvirkesenteret og
arrangørens kommando- og kontrollsentral til tider var dårlig. Dette opplevde personen skyldes
personell hos arrangør som ikke var klar til å sitte i en funksjon der det var behov for raske
avklaringer. Personen påpeker at arrangørens representant i starten var uten annet samband enn
mobiltelefon, og når de først fikk radio gikk kommunikasjonen over sambandet svært sakte.
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Personen mener man kunne unngått en del frustrasjon dersom arrangørens personell hadde hatt
personell med bedre tilpasset kompetanse.
En annen person mener det ville vært hensiktsmessig med mer informasjon til publikum underveis,
for eksempel informasjon time for time om stengte veier, gangveier og fremkommelighet i trafikken.
En tredje person etterlyser også bedre klargjøring av informasjonskoordinators rolle, og stiller
spørsmål om denne rollen skal ivareta en informasjonstjeneste eller være en rådgiver.
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Anbefalinger
Se på løsninger innen informasjon og kommunikasjon knyttet til samvirkearbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap for å tydeliggjøre roller, oppgaver, samarbeidsformer og
informasjonsflyt.

18 Dokumentasjon, verktøy og fasiliteter
Plan for Samvirkesenteret inneholdt et hoveddokument og fire vedlegg. Dokumentasjonen fulgte
"beste praksis" for utarbeidelse av beredskapsplaner der hoveddokumentet bestod av en operativ
del med detaljinstrukser for hver funksjon i samvirkeorganisasjonen og en administrativ del der
tjenesten i Samvirkesenteret var regulert i forhold til en hovedprosess for Samvirkesenteret.
Plandokumentasjonen ble tilgjengeliggjort til alle gjennom verktøyet CIM samt ved direkte tilsending
gjennom e-post. Tilbakemeldingene fra deltagerne i Samvirkesenteret var at de faktisk benyttet
plandokumentet under tjenesten i Samvirkesenteret. Dette er noe som bekrefter at planen var
hensiktsmessig og til nytte. I evalueringsundersøkelsen mente majoriteten på 93 % at Plan for
Samvirkesenteret hadde god kvalitet. Se Figur 37. En person kommenterte at tekst i plan og vedlegg
bør kortes ned og gjøres mer tydelig for å sikre at planverk blir lest og forstått.
Informasjonskoordinator hadde ansvaret for å sammenfatte informasjon ved episoder, hendelser og
statusmøter, påse at den ble godkjent av samvirkeleder og relevante aktører før den ble frigitt. Alle
aktørene i Samvirkesenteret kunne benytte frigitt informasjon som de ønsket. Loggeverktøyet CIM
ble brukt i Samvirkesenteret og frigitt informasjon lagt i et eget CIM-felt, tilgjengelig for alle i
Samvirkesenteret. To personer kommenterte i evalueringsundersøkelsen at man burde bruke et
annet og bedre loggesystem. Bruk av CIM i offentlig sektor er en overgripende rammefaktor. På
spørsmål om kvalitet på logg og frigitt informasjon svarte 89 % at denne var god, meget god, eller
svært god. Se Figur 38.
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Plan for Samvirkesenter?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4, 98
Figur 37: Kvalitet på Plan for Samvirkesenteret

Samvirkesenter: kvalitet på logg og frigitt informasjon: Hvordan vurderer du kvaliteten på
loggføringen i Logg og informasjon i Frigitt informasjon i Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4,53
Figur 38: Kvalitet på logg og frigitt informasjon i Samvirkesenteret
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Arbeidet med å utvikle samvirkekartet krevde bred involvering og mye tid. Samvirkekartet skulle
brukes til å illustrere et sanntidsbilde av situasjonen i samfunnet, slik at alle involverte enklere kunne
få samme situasjonsforståelse i Samvirkesenteret. Også samarbeidende personell hos utvalgte
aktører som var plassert utenfor Samvirkesenteret hadde tilgang til samvirkekartet, for eksempel
politiets operasjonssentral.
Flere forhold måtte diskuteres og avklares i arbeidet med kart. Arrangør brukte et kartsystem i sin
planlegging, men som ble vurdert som sårbart for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet. Det var
også behov for mer detaljerte kart for vei- og byromsplaner. Samtidig hadde arrangør allerede lagt
inn mye data i sitt kartverktøy. Det ble derfor behov for konvertering av kartdata fra det ene
systemet til det andre. Arrangør måtte også etter hvert bruke kommunens kartverktøy i sitt arbeid,
noe som var krevende både teknisk og for brukerne. Arbeidet med å etablere en hensiktsmessig
kartløsning kom for sent i gang og medførte forsinkelser i planleggingen. Det var også usikkerhet
knyttet til kartløsningens brukervennlighet blant flere aktører innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Dette omhandlet blant annet kartløsningens responstid, som i planleggingsarbeidet virket
svært lang. Det var også problemer med overføringen av data via brannmur til leverandørens
kartserver, som medførte problemer når kartlagene skulle utarbeides. Disse utfordringene ble løst av
leverandør og responstiden på samvirkekartet under sykkel-VM var svært kort og brukervennlig for
beredskapsaktører.
I snitt behandlet kartserverne ca. 100 000 spørringer om dagen (inkl. innbyggerkartet). Bruken var
høyest første helga når brukerne skulle gjøre seg kjente med kart og applikasjoner. Utover i uka
stabiliserte bruken seg på et litt lavere nivå. I og med at det ikke var spesielle hendelser var dette
som forventet. Serverne var godt dimensjonert, og gikk på lav belastning gjennom hele
arrangementet. Gjennomsnittlig responstid for alle tjenester var 0,11 sekund, for alle de mest
benyttede karttjenestene lå svartid godt under 0,1 sekund.
For å få et godt sanntidsbilde var man avhengig av at alle aktører registrerte sine ressurser og annen
nyttig kartinformasjon i samvirkekartet. Det ble derfor i planleggingen av sykkel-VM arrangert flere
møter mellom ulike aktører og kartleverandør. Kartleverandør utarbeidet applikasjoner med
nødvendige symboler som de ulike aktørene kunne bruke for å markere blant annet ressurser,
objekter og soner i samvirkekartet. Aktørenes redigeringsmuligheter ble begrenset når
samvirkekartet var ferdig. Samvirkekartet inneholdt også kartdata fra kommunenes databaser. Dette
medførte blant annet at alle tekniske og demografiske kartdata kommunen hadde kunne kombineres
med samvirkekartet. Kartleverandør hadde rollen som samvirkekart koordinator og var hele tiden i
Samvirkesenteret for å bistå ved behov for endringer i samvirkekartet. Når hendelser inntraff ble de
markert i samvirkekartet. Samvirkekart koordinator samarbeidet med geodata-personell fra Bergen
kommunes plan- og bygningsetat, som også var representert i Samvirkesenteret. Alle i
Samvirkesenteret hadde tilgang til «mitt samvirkekart», som de kunne bruke som arbeidsverktøy på
egen pc, uten at dette påvirket samvirkekartet (hovedkartet) som ble vist på storskjerm i
Samvirkesenteret. Samvirkekartet var satt sammen av mange kartlag som man kunne slå av og på alt
etter hva man ønsket skulle vise i kartet. I evalueringsundersøkelsen mente 95 % at kvaliteten på
samvirkekartet var god, meget god, eller svært god. Se Figur 39.
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4,82
Figur 39: Kvalitet på samvirkekartet

Det ble også kommentert i evalueringsundersøkelsen at det i fremtiden var viktig å holde relevante
aktørdata i samvirkekartet oppdatert slik at Samvirkesenteret kan benyttes i kriser som ikke er
forberedt.
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Anbefalinger
Påse at samvirkekartet blir tilstrekkelig vedlikeholdt for fremtidig bruk.

Det ble utarbeidet et eget oppsett for samvirke-CIM for å forenkle brukergrensesnittet. Skjermbildet
var tredelt med logg, frigitt informasjon og oppgaver. I menyen hadde man også tilgang til relevante
dokumenter, som for eksempel forebyggende planverk, og en link direkte til samvirkekartet. Det ble
loggført over 2000 loggpunkt i Samvirkesenteret og CIM var et mye brukt verktøy. Loggførere i
Samvirkesenteret var erfarne CIM-brukere fra Oslo og Stavanger kommune som også ønsket å delta
for å sikre erfaringsoverføring med bruk av Samvirkesenter.
Rutiner for loggføring ble diskutert i flere omganger i planleggingsarbeidet. Noen aktører ønsket å
loggføre mest mulig for å sikre at alle aktører hadde anledning til informasjon om episoder og
hendelser som skjedde i samfunnet. Andre aktører, spesielt helse og politi, hadde behov for å
begrense loggføringen ettersom de var pålagt taushetsplikt, og fordi noen hendelser ville være
nødvendig å begrense informasjon om av sikkerhetshensyn. Dette fant man en hensiktsmessig
løsning på. Nødetatene fikk også hjelp til loggføring av loggfører som da klarerte loggføringen i CIM
før logg ble utarbeidet og delt.
I evalueringsundersøkelsen vurderte 73 % kvaliteten på CIM som god, meget god, eller svært god. Se
Figur 40.
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4
Figur 40: Kvalitet på CIM

Samvirkesenteret var plassert i andre etasje på Bergen rådhus og personell fikk personlige
tilgangskort. Det ble spesiallaget egen type tilgangskort for personer i Samvirkesenteret. Videre
måtte personell registrere seg hos Senterdrift når de kom inn i Samvirkesenterets inngangsparti. De
fikk der utdelt vester som man skulle ha på under hele oppholdet i Samvirkesenteret. Hovedrommet
var overvåkningsrommet der alle aktørene hadde sin arbeidsplass på bord inndelt etter
fagområdene. Videre var det tilgang til eget rom for aksjonsrådet med tilhørende tavler til bruk i
proaktiv stabsmetodikk, rom for å ta imot og holde presentasjon for besøkende, rekreasjonsområde
med enkel bevertning og tilgang til rådhusets kantine med servering av frokost, lunsj og middag. Det
var også tilgjengelig grupperom med videokonferansefasiliteter. Overvåkingsrommet hadde to
storskjermer på hver side som viste samvirkekartet og logg. Rommet hadde også 4 stativ med 4 TVskjermer som viste ulike informasjonskilder. En betydelig oppgradering måtte til for å bygge
Samvirkesenteret slik at det ble brukervennlig og hensiktsmessig utstyrt, blant annet måtte det
investeres i ventilasjon, data- og telesystemer, sambandsutstyr og system for styring av skjermer og
presentasjoner. I evalueringsundersøkelsen vurderte 95 % kvaliteten på Samvirkesenterets fasiliteter
som god, meget god, eller svært god. Se Figur 41.
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Anbefalinger
Beholde dagens fasiliteter som Samvirkesenter frem til eventuelt tilsvarende eller bedre
fasiliteter er tilgjengelig.
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Antall svar: 45
Snitt: 4,64
Figur 41: Kvalitet på fasiliteter i Samvirkesenteret
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19 Arbeidsprosess og rutiner
Arbeidsprosessene og rutinene for Samvirkesenteret er beskrevet i Plan for Samvirkesenteret og
utarbeidet av gruppen som arbeidet med arbeidspakke samvirke. Dette var en bredt sammensatt
gruppe med lang erfaring fra arbeid i ulike alarmsentraler og operasjonssentraler. Dette skapte et
godt grunnlag for å utarbeide arbeidsprosesser og rutiner for Samvirkesenteret.
Evalueringsundersøkelsen viser at alle involverte (100 %) vurderer arbeidsprosessen og rutinene i
Samvirkesenteret som god, meget god, eller svært god. Se Figur 42 og Figur 43.

Samvirkesenter: arbeidsprosessen: Hvordan vurderer du arbeidsprosessen i
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 4,91
Figur 42: Arbeidsprosessen i Samvirkesenteret

Arbeidsprosessen i Samvirkesenteret inkluderte oppstartsmøter for hvert vaktlag og jevnlige
statusmøter i løpet av vaktene. I oppstartsmøtene ble blant annet dagens arrangementsprogram
presentert og særskilte risikoforhold. Statusmøtene omhandlet en kort status fra hvert bord i
Samvirkesenteret og en orientering om håndtering av episoder og hendelser. I
evalueringsundersøkelsen mener alle (100 %) at kvaliteten på oppstartsmøtene og statusmøtene var
god, meget god, eller svært god. Se Figur 44.
Det var videre lagt opp til en responsmetode der man avklarte ansvarlig aktør for episoder, varslet
episoder i plenum eller for relevante aktører, involverte relevante aktører, markerte episoder i kart,
loggførte respons, koordinerte episodehåndtering og til slutt annonserte episoders slutt. 98 % mener
denne responsmetoden var god, meget god, eller svært god. Se Figur 45. Ved behov for aksjonsråd
var det i tillegg tilrettelagt for bruk av proaktiv stabsmetodikk.
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Figur 43: Rutinene i Samvirkesenteret

Samvirkesenter: oppstartsmøter og statusmøter: Hvordan vurderer du kvaliteten på
oppstartsmøter og statusmøter i Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 44
Snitt: 4,98
Figur 44: Kvalitet på oppstartsmøter og statusmøter i Samvirkesenteret
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Figur 45: Responsmetode i Samvirkesenteret

Erfaringene fra arbeidsprosessen og rutinene i Samvirkesenteret er at disse fungerte godt og kan
anbefales for videre bruk.
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Anbefalinger
Videreføre dagens arbeidsprosess og rutiner for Samvirkesenteret.
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20 Nytteverdi og læring
Erfaringene fra Samvirkesenteret var at dette hadde stor nytteverdi i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap under sykkel-VM. Dette bekreftes også av svarene i
evalueringsundersøkelsen der 95 % mener Samvirkesenterets nytteverdi for ivaretakelse av
samfunnssikkerhet og beredskap var god, meget god, eller svært god. Se Figur 46.

Samvirkesenter: nytteverdi for samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan vurderer du
Samvirkesenterets nytteverdi for ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap?
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Antall svar: 45
Snitt: 5,52
Figur 46: Samvirkesenterets nytteverdi for samfunnssikkerhet og beredskap

Det ble i evalueringsundersøkelsen også spurt om hvor god nytteverdi personer vurderte
Samvirkesenteret hadde for egen og andres organisasjon. Som det fremgår i Figur 47 og Figur 48
vurderer alle nytteverdien av Samvirkesenteret som god, meget god, eller svært god. Dette sett bort
fra en liten andel personer som har svart «vet ikke».

Side 87 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

Samvirkesenter: nytteverdi for egen organisasjon: Hvordan vurderer du Samvirkesenterets
nytteverdi for egen organisasjon?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 44
Snitt: 5,2
Figur 47: Samvirkesenterets nytteverdi for egen organisasjon

Samvirkesenter: nytteverdi for andres organisasjoner: Hvordan vurderer du
Samvirkesenterets nytteverdi for andres organisasjoner?
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1: Dårlig, 2: Mangelfull, 3: Mindre bra, 4: God, 5: Meget god, 6: Svært god, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,16
Figur 48: Vurdering av Samvirkesenterets nytteverdi for andre organisasjoner
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Som omtalt i kapittel 15 om opplæring og øvelser fremstår Samvirkesenteret som en god læringsarena. Dette støttes av spørsmål i evalueringsundersøkelsen der blant annet 95 % vurderer eget
læringsutbytte fra sin tilknytning til Samvirkesenteret som god, meget god eller svært god. Se Figur
49.

Samvirkesenter: eget læringsutbytte: Hvordan vurderer du eget læringsutbytte fra din
tilknytning til Samvirkesenteret?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,23
Figur 49: Eget læringsutbytte fra Samvirkesenteret

Evalueringsundersøkelsen spurte også om personene mente Samvirkesenteret bidro til læring innen
samfunnssikkerhet og beredskap. Også her mente de fleste at læringen var god, meget god, eller
svært god (98 %). Se Figur 50. Resultatet tilsier at mange aktører har behov for mer kunnskap om
samfunnssikkerhet og beredskap og at Samvirkesenteret på en god måte viser hvordan
samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet fungerer i praksis.
Det er i den sammenheng positivt at så mange ønsker å videreføre samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen og anbefaler at Samvirkesenteret også får en rolle i fremtiden. Alle
utenom en person anbefaler Samvirkesenteret som en fremtidig modell innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Se Figur 51.
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Samvirkesenter: læring innen samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan vurderer du at
Samvirkesenteret bidrar til læring innen samfunnssikkerhet og beredskap?
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1: Dårlig, 2: Mangelfullt, 3: Mindre bra, 4: Godt, 5: Meget godt, 6: Svært godt, 7: Vet ikke
Antall svar: 45
Snitt: 5,14
Figur 50: Samvirkesenterets bidrag til læring innen samfunnssikkerhet og beredskap

Samvirkesenter: anbefaling av videreføring: Vil du anbefale en videreføring av
Samvirkesenter som modell innen samfunnssikkerhet og beredskap?
Svar

Prosent

Antall

Ja

97.78%

44

Nei

2.22%

1
Totalt antall svar: 45 (43%)

Figur 51: Anbefaling av videreføring av Samvirkesenteret

75
76

Anbefalinger
Videreføre Samvirkesenteret som modell innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Bruke Samvirkesenteret som læringsarena. Organiseringen og strukturen av
Samvirkesenteret bør videreutvikles til et kompetansesenter innen samfunnssikkerhet og
beredskap.
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DEL 4: Oppsummering og anbefalinger
Denne delen inkluderer en oppsummering av Del 2 og Del 3. Oppsummeringen har samme inndeling
som delene, det vil si at første del av oppsummeringen omhandler samvirkearbeidet frem mot
sykkel-VM, mens andre del av oppsummeringen omhandler Samvirkesenteret.
Den inneholder også en sammenstilling av anbefalingene som er inkludert i rapporten.

Foto 4: Eivind Senneset, Bergen kommune
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21 Oppsummering
Denne rapporten samler og oppsummerer evalueringen av samvirkearbeidet mellom aktørene innen
samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til sykkel-VM 2017. Rapporten er utarbeidet av
Samfunnssikkerhetskoordinator i Bergen kommune basert på innspill fra involverte aktører. Det er
identifisert 76 anbefalinger i evalueringen. Disse er presentert i samlet form i kapittel 22. I dette
kapittelet oppsummeres Del 2: Evaluering av samvirkearbeidet og Del 3: Evaluering av
Samvirkesenteret.

21.1 Evaluering av samvirkearbeidet
Mål, resultater og rammevilkår
Oppsummering av erfaringer og evalueringer viser høy måloppnåelse innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Det ble ikke registrert alvorlige skader på mennesker eller miljø eller tap av store
materielle verdier og man klarte å opprettholde alle samfunnskritiske tjenester og tilbud til
befolkningen. Tilbakemeldingen på måloppnåelse i evalueringsundersøkelsen viser at 99 % mener
målene ble godt, meget godt, eller svært godt oppnådd. Ambisjonen var at samfunnsrisikoen sykkelVM medførte skulle utlignes med risikoreduserende tiltak slik at samfunnet kunne opprettholde et
normalt risikonivå under arrangementet. Totalt 99 % mener ambisjonen ble godt oppnådd.
Av rammevilkår for arbeidet kan man trekke frem politisk og administrativ vilje til å prioritere
samfunnssikkerhet og beredskap, tidlig involvering av sentrale aktører, og aktørers evne til å
prioritere arbeidet. Dersom man hadde utført en konsekvensanalyse og en risiko- og
sårbarhetsanalyse tidligere ville dette skapt bedre rammevilkår. Mer hensiktsmessige verktøy for
risikostyring og dokumentdeling er andre rammevilkår som kunne vært bedre. Flere aktører
fremhevet at SharePoint-løsningen var utfordrende å bruke.

Organisering og administrasjon
Organiseringen av arbeidet virket hensiktsmessig for arbeidet. Evalueringsundersøkelsen viser at 90
% mener organiseringen av samarbeidet var god, meget god eller svært god. 94 % mener også at
aktørene klarte å arbeide mot felles mål på en god, meget god eller svært god måte. Etablering av en
komité for sikkerhet og beredskap med jevnlige møter sikret felles forståelse, enighet om
fremgangsmåte og arbeidsprosesser, samt koordinering og informasjonsutveksling mellom involverte
aktører. Komité for sikkerhet og beredskap ble den viktigste arenaen for godkjenning, koordinering
og informasjonsoverføring av arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det var kun 6 aktører
som hadde møteplikt i komitéen, men på møtene var stort sett over 20 aktører til enhver tid
representert. Den hadde møter ca. annenhver måned. I evalueringsundersøkelsen mente 85,5 % at
kvaliteten på møtene var god, meget god eller svært god.
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En samfunnssikkerhetskoordinator var nyttig for å koordinere og lede arbeidet. Denne rollen
utarbeidet blant annet styringsdokument, prosjektplan og involveringsmatrise som et godt grunnlag
for arbeidet. Prosjektplanen beskriver hvordan det administrative prosjektarbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap skulle utføres. De fleste administrative retningslinjene var nyttig og
bidro til gode resultater. Prosjektstyringen var inndelt i tre delprosesser: (1) Målstyring og
rapportering, (2) Kvalitetsstyring og læring, og (3) Kommunikasjon og interessenthåndtering. Samlet
sett har det vært en krevende administrasjon av samarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Evalueringen viser at man har lykkes på de viktigste administrative områdene.
Kompleksiteten og arbeidsmengden tilsa at det var hensiktsmessig å organisere arbeidet i
arbeidspakker. Det var da viktig at aktørene sikret at medlemmer og ledere i samarbeidsgruppene
fikk tilstrekkelig mulighet til å bidra på en konstruktiv og god måte. Medlemmene i arbeidsgruppene
hadde stor fagkompetanse og erfaring. Dette medførte at arbeidsgruppene kunne diskutere
relevante faglige problemstillinger og identifisere hensiktsmessige løsninger. Det var også viktig at
alle aktører deltok i møter for å forankre felles forståelse, avklare viktige forhold og dele erfaring. For
eksempel var det viktig at arrangør deltok i alle arbeidsgruppene slik at man sikret god forståelse av
arrangementet hos øvrige aktører. Noen mener det var for mange arbeidsgrupper, mens andre
mener det burde vært flere. Basert på de gjennomgående gode tilbakemeldingene i evalueringen kan
man hevde at arbeidsgruppene som ble etablert var hensiktsmessige.
For å styre arbeidet i arbeidsgruppene ble det utarbeidet beskrivelser av hva som skulle gjøres,
hvordan det skulle gjøres, samt satt forventinger til fremdrift. Videre ble det utarbeidet maler for
møtereferat, erfaringslogg, aksjonslogg, analyser og planer som gruppene kunne bruke. Dette bidro
til samordning av arbeidsgruppenes fremdrift, bedre forståelse av arbeidsgruppenes gjøremål og
arbeidsprosesser, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidet i arbeidsgruppene. Gruppene som
fikk arbeidspakkebeskrivelser mener disse var gode og tydelige. Det nevnes at beskrivelsene
strukturerte arbeidet godt, gjorde det lett å forstå hva som skulle leveres, metodikk, frister for
leveranser, krav til gjennomføring og dokumentasjon. Gode maler som kunne brukes i arbeidet
trekkes også frem. I noen arbeidsgrupper var det behov for justeringer i forhold til retningslinjene i
arbeidspakkebeskrivelsen.
I forhold til organisering av arbeidet internt i arbeidsgruppene trekker arbeidsgruppene i all hovedsak
frem at arbeidsgruppelederne sikret god organisering og styring av arbeidet samt var flink til å
involvere og informere deltakerne. Det var lagt opp til en krevende fremdrift med gjennomføring av
analyser og utarbeidelse av planer. Deltakerne og lederne i gruppene fikk disse oppgavene i tillegg til
ordinært arbeid i egen organisasjon. Dette medførte et større arbeidspress på alle involverte.
Arbeidet i arbeidspakkene ble noe skjevt fordelt. I flere arbeidsgrupper var ambisjonen at ansvaret
for ulike deler av arbeidet skulle fordeles på medlemmene. Noen personer og aktører strevde mer
enn andre med å prioritere arbeidet, spesielt i starten. For enkelte personer ble arbeidsbelastningen
svært stor, og flere resultater i arbeidsgruppene er prisgitt disse ildsjelene. Som del av sin evaluering
satt arbeidsgruppenes medlemmer selv terningkast 4,2 (God) på organisering og administrasjon av
arbeidet i arbeidspakkene.
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Bruk av internasjonale og nasjonale anerkjente standarder var et viktig grep når så mange aktører
skulle samarbeide. Dette skulle unngå stor variasjon i kvalitet og fremgangsmåte, og bidra til en felles
plattform for involverte aktører. Standardene setter ekstra krav til struktur, systematikk og
dokumentasjon. Blant aktørene var det varierende kjennskap til standardene og bruken av disse.
Noen få personer har stilt spørsmål til de ulike analysenes nytteverdi, men 83 % mener at kvaliteten
på analysene var god, meget god, eller svært god.

Samarbeid med arrangør innen samfunnssikkerhet og beredskap
Arrangør deltok i alle komitéer og arbeidsgrupper (utenom i byromskoordinatorgruppen) og bidro
positivt til at øvrige aktører fikk en god forståelse av sykkelritt og planene for arrangementet. Det var
dermed enklere å vurdere hvordan sykkel-VM påvirket samfunnssikkerhet og beredskap. Det var
krevende for arrangør å delta i så stort omfang innen samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet
ettersom arrangør hadde begrensede ressurser. Arrangørs deltakelse i arbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap må fremheves som svært nyttig for øvrige aktører.
Innen sikkerhet og beredskap ble forventninger til arrangørs arbeid, samt ansvars- og
oppgavefordeling mellom arrangør og offentlige aktører, avklart i mars 2016. Dette burde vært
tidsnok for god samhandling og koordinering av sikkerhet og beredskapsarbeidet. Ettersom arrangør
ikke ansatte en sikkerhetsleder før i slutten av mai 2017 begrenset dette det faglige samarbeidet.
Frem til juni 2017 manglet arrangør kompetanse, en fremdriftsplan for sikkerhetsarbeidet, en
helhetlig oversikt over risiko og risikoreduserende tiltak, samt skisser til sikkerhet- og
beredskapsplaner. Fra tidlig høst 2016 etterspurte Bergen kommune og politiet en fremdriftsplan for
arrangørs sikkerhetsarbeid, og meddelte bekymring knyttet til arrangørs fremdrift og kompetanse
innen sikkerhet og beredskap, uten at dette ble videre fulgt opp av arrangør.

Samarbeid og samvirke
De aller fleste aktører mener det var veldig bra atmosfære og et godt samarbeidsklima. Dette
bekreftes også av resultatet i evalueringsundersøkelsen der 92 % mente samarbeidsklimaet hadde
vært godt, meget godt eller svært godt. 94 % svarer også at de opplevde at arbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap bidro godt, meget godt, eller svært godt til å gjøre hverandre gode.
Arbeidsgruppene erfarte litt variert samarbeid, men har samlet gitt samarbeidet karakteren 4,6
(Meget godt). I flere arbeidsgrupper har samarbeidet fungert utmerket. Samholdet er styrket og det
er skapt varige og sterke relasjoner samt stor grad av tillit. Det har vært lett å bli hørt, gode
diskusjoner og vellykket informasjonsutveksling. Det nevnes også at arbeidet har bidratt til at man
ser hvilke utfordringer de ulike aktørene har og får en bedre oversikt over hvordan ting henger
sammen. Et høyt engasjement og møter med gode innspill trekkes også frem som positivt.
Arbeidsgruppe brann og redning nevner at det i samarbeidet med brannforebyggende arbeid
(arbeidsprosessen «Brannvernplan») var godt samarbeidsklima og gruppemedlemmene viste respekt
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og forståelse for hverandre. Gruppen fremsto mer samlet og arbeidet godt og strukturert mot felles
mål. Flere av deltakerne opplevde at samarbeidet vedrørende brann- og redningsberedskap ikke var
like godt.
Arbeidspakke sikring og orden fungerte godt i starten. Etter hvert som arbeidet skred frem, så
politiet at arbeidet ble mer og mer spisset mot ren politiplanlegging. Politiet følte at gruppen brukte
mye energi og jobbet med oppgaver som politiets eget prosjekt også jobbet med. Som en
konsekvens av dette, ble ikke møtefrekvensen slik det var planlagt og arbeidsgruppen var dermed
ikke i drift i hele den planlagte perioden.
Det fremheves at representanter har vært respektfulle ovenfor hverandre og organisasjonen. Flere
aktører opplevde at innspill ble tatt på alvor og at man ble involvert når det var nødvendig. Videre
fikk alle aktører anledning til å kommunisere ut sine tanker og idéer, hadde muligheten til å påvirke,
men ble også utfordret og stilt kritiske spørsmål. Evalueringsundersøkelsen viser at 91 % mener det
ble vist god, meget god, eller svært god respekt og forståelse i arbeidet. I undersøkelsen svarte også
87 % at samarbeidsprosessene var gode, meget gode, eller svært gode og 87 % mener arbeidet med
sykkel-VM har påvirket samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen godt, meget
godt, eller svært godt.

Involvering og kommunikasjon
Aktørene mener at involvering av relevante aktører og kommunikasjon mellom disse har vært meget
god. De fleste aktørene mente det var god og bred sammensetning av aktører i samarbeidet. Mange
nevner tilstedeværelse av god og riktig kompetanse som svært positivt og mener dyktige personer
deltok i arbeidet. Alle har jobbet på et høyt profesjonelt nivå og vist mye innsats. Det var
gjennomgående god kommunikasjon mellom aktørene i komitéen og flere nevner også bra
rapportering og at gode referater kom raskt til deltakerne. Noen få mente møtene i komitéen hadde
for mange deltakere/aktører.
Alle arbeidsgruppene mener de hadde god representasjon av nødvendige aktører og deltakere med
god kompetanse og mye erfaring. Bred deltakelse fremheves som viktig for gode resultater.
Arbeidsgruppene vurderer samlet involvering og kommunikasjon til 4,5 (God/Meget god). I flere
arbeidsgrupper kommer det frem opplevelser av at ikke alle deltok i like stor grad. Byromskoordinatorgruppen opplevde at ikke alle aktører deltok på møtene og at noen i for liten grad ga
innspill til gruppens arbeid. Manglende dokumentasjon fra arrangør hindret også fremdriften i
arbeidet. Det ble også utfordrende med fremdrift i crowd management gruppen utover våren 2017.
Arrangør frøs samarbeidet med crowd management-spesialist, noe som medførte at arbeidet
stoppet opp en lenge periode. I arbeidsgruppe brann og redning gav noen deltakere uttrykk for at
det var frustrerende at ikke alle deltakere leverte arbeid innen avtalte frister. Arrangør trekker frem
at begrenset felles forståelse for arrangørs ståsted og utfordringer bidro til uavklart og sen
igangsettelse for arrangementet sin operasjonelle fase er. Det ble en svært krevende oppgave å få alt
klart, spesielt med hensyn til dokumentasjon for de mange underleverandører innen arena og
venues.
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Evalueringsundersøkelsen viser likevel at 94 % mener involvering og aktørdeltakelse i samarbeidet
har vært god, meget god, eller svært god. I tillegg til at aktørene deltar er det også viktig for et godt
resultat at den rette kompetansen er representert. 92 % mener at kompetansenivået innen
samarbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap var godt, meget godt, eller svært godt.
Undersøkelsen viser også at 93 % opplever kommunikasjonen med andre aktører som god, meget
god, eller svært god. Dette tilsier at organiseringen av arbeidet har tilrettelagt for god
kommunikasjon og at involveringen har vært hensiktsmessig.

Dokumentasjon
De fleste aktørene var godt fornøyd med kvaliteten på dokumentasjonen og ga den karakter 4,9
(Meget god). I all hovedsak opplevdes analyser, planverk og presentasjoner av god kvalitet. De var
gjennomtenkt og hadde mye god og viktig informasjon. De fremheves som gode produkter som kom
i stand etter gode prosesser med bred og aktiv deltakelse og høyt under taket. Arbeidet og
dokumentasjonen fremstod som grundig, lett forståelig og meget konkret. God sporbarhet i
dokumentasjon trekkes frem, og at den ga innspill til aktørenes interne planverk. Dokumentasjon og
gode møter medførte god status på arbeidet underveis og skapte en felles forståelse for prosessene
og metodene som skulle anvendes.
Mange særskilte dokumenter ble kommentert i evalueringen. Styringsdokumentet og prosjektplanen
var grundig. Retningslinjer og rutiner for Samvirkesenteret bemerkes som gode. Excel-ark utviklet til
formålet ble nevnt som et godt verktøy, og rapport fra ulike risikomøter var nyttig. Overordnet risikoog beredskapsanalyse fremstår som grundig, omfattende og i stor grad dekkende for de risikoer som
kunne oppstå. Den overordnede risiko og sårbarhetsanalysen, og prosessen rundt denne, sammen
med den påfølgende trafikkanalysen, var avgjørende for å få aktørene i bysamfunnet til å forstå
omfanget av arrangementet og samfunnsrisikoen
Flere aktører bemerket at den store mengden med dokumentasjon var krevende. Det var mange
detaljer og samtidig mange dokumenter. Dette gjorde det vanskeligere å bidra konstruktivt inn i de
ulike del-prosessene. Dokumentasjonen kunne med fordel oftere vært oppsummert eller framstått i
en mer samlet form. Det trekkes også frem at det kunne være krevende for personer uten
forkunnskaper eller forutgående opplæring å forholde seg til dokumentasjonen. Det fremkom også
forbedringsforslag knyttet til dokumentasjon fra arbeidsgruppene. Dette omhandler sen
dokumentasjon og planlegging fra arrangør som reduserte fremdriften av arbeidet, spesielt i
byromskoordinatorgruppen, crowd management gruppen og arbeidspakke trafikk.
Evalueringen fra arbeidspakkene viser at de fleste var fornøyd med dokumentasjonen og har vurdert
den til 4,5 (God/Meget god). Det nevnes at dokumentasjonen fremstod som informativ, oversiktlig,
med høy kvalitet og godt tilpasset risikobildet. Kvaliteten på dokumentasjonen var også tema i
evalueringsundersøkelsen der 87 % mener dokumentasjonen i samarbeidet var god, meget god, eller
svært god.
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Aktiviteter
De fleste aktørene var meget fornøyd med kvaliteten og nytteverdien på de ulike risikomøtene,
temadagene og erfaringsseminaret og har i gjennomsnitt gitt karakteren 5,1 (Meget god). Flere
aktører nevner at det på disse samlingene var gode og detaljert gjennomganger. Fellesaktivitetene
var svært viktige for relasjonsbygging på tvers av aktørene, for etablering og opprettholdelse av en
felles situasjonsforståelse, for forståelse av behovet for et tett og godt reelt samvirke, og for
gjensidig kompetanseheving. Noen aktører nevner særskilt at erfaringsseminaret var svært nyttig.
Ikke minst med innspill fra Richmond. Aktører fikk med disse erfaringene gjort andre steder, også en
bekreftelse på at vårt arbeid var på riktig nivå og kurs. Noen mener erfaringsseminaret (eventuelt en
variant av det) kunne vært avholdt mye tidligere i prosessen og inkludert enda mer erfaring fra flere
arrangement. Flere påpeker også at crowd management var nyttig, veldig lærerikt og godt
presentert. Dette gjorde at man også fikk knyttet denne kompetansen og kunnskapen inn i eget
planverk.

Aktørbidrag
De fleste aktører mente deres rolle i komitéarbeidet ble godt ivaretatt og mener de bidro på en
positiv måte og leverte nødvendig kvalitet. Aktørene vurderer at ivaretakelsen og kvaliteten på eget
arbeid i komitéen til karakter 4,5 (God/Meget god). Mange aktører har også stilt på alle
komitémøtene og kommet med nødvendige bidrag. Noen aktører mener det var uheldig ikke å være
medlem i komitéen helt fra starten av. Flere aktører hadde også ønsket å bidra mer, men det var
utfordrende å være mer delaktig.
I den individuelle evalueringsundersøkelsen mener 94 % at andre aktørers tilrettelegging og
innstilling til arbeidet var god, meget god, eller svært god. Det fremgår også at 94 % mener egen
organisasjon tilrettela godt, meget godt, eller svært godt for samfunnssikkerhet- og
beredskapsarbeidet. Man ser også at 97 % av de involverte vurderer kvaliteten på eget bidrag som
god, meget god, eller svært god. Dette viser at svært mange aktører og personer har gjort en
formidabel innsats for å lykkes i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM.
Oppsummert må man trekke frem at de involverte aktører har tilrettelagt på en god måte for å sikre
et hensiktsmessig og nødvendig arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Videre har involvert
personell levert høy kvalitet. Disse to forholdene har vært avgjørende for de gode resultatene i
samarbeidet.

Læring
I den individuelle evalueringsundersøkelsen ble det spurt om hvordan personene vurderte egen
læring og utvikling som følge av samarbeidet. Totalt 97 % mener egen læring og utvikling var god,
meget god eller svært god.
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Aktørenes vurdering av læring, erfaringsoverføring og nytteverdi ble vurdert til karakter 5 (Meget
god). Mange aktører trekker frem at man fikk en økt forståelse for både arbeidsmetoder,
arbeidsoppgaver og de ressursene andre aktører har tilgjengelig. Man fikk også kjennskap til flere
aktører og organisasjoner. Det ble opplevd at alle medlemmer i komité og arbeidsgrupper villig delte
av sine erfaringer og at arbeidet i arbeidsgruppene har gitt ny kunnskap i måten å drive systematisk
sikkerhetsarbeid på. Det ble også nevnt i evalueringen at relasjonsbyggingen, tillitsforsterkningen,
læringen og erfaringsoverføringen på tvers av aktørene var formidabel, og har skapt et vesentlig
styrket og helt unikt samarbeidsklima mellom organisasjonene. Det ble understreket fra flere at det
unike samarbeidet kan (og bør) gjenbrukes i andre sammenhenger. Arbeidet har også gitt god læring
med store beredskapsprosjekt med bred involvering.
Også arbeidsgruppene trekker frem at man har lært å se ting ut fra andre aktører sitt ståsted, blitt
bedre kjent og styrket samarbeidet. Det har pågått erfaringsoverføring i de ulike gruppene om
hvordan ulike aktører løser sine oppgaver. Flere arbeidsgrupper ser på arbeidet som positivt for
videre samarbeid og det nevnes at aktører samarbeider og kommuniserer for lite med hverandre i
det daglige. Av forbedringspunkter innen læring kommer det frem at noen arbeidsgrupper kunne
arbeidet tettere sammen, arbeidet mer med systematisk læring og erfaringsoverføring, samt
informasjonsdeling. Det trekkes også frem at bedre tid ville vært til fordel for arbeidet.
Arbeidsgruppenes vurdering av læring ble gitt karakteren 5,0 (Meget god).
Prosjektplanen inkluderte retningslinjer for hvordan man skulle ta vare på erfaringer underveis i
arbeidet. Evalueringskriterier ble definert for alle deler og faser av arbeidet med utgangspunkt i
rammeverket og prosjektplanen. Videre ble det utarbeidet verktøy for å samle relevant
evalueringsinformasjon. Selv om ikke alle evalueringsaktiviteter ble gjennomført som tiltenkt
underveis var retningslinjene, planene og verktøyene nyttig for prosjektarbeidet og administrasjonen
av dette. Noen få aktører mente evalueringen var omstendelig, men de fleste støttet en bred og
grundig evaluering for å identifisere mest mulig læring.
Ved spørsmål om hvordan personer vurderte fremtidens nytteverdi av samarbeidet med sykkel-VM
innen samfunnssikkerhet og beredskap mente 94 % at samarbeidet har god, meget god, eller svært
god fremtidig nytteverdi. Evalueringen viser at samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
har vært lærerikt for de aller fleste involverte.

Ressursbaser og ressursarbeid
Aktørene vurderer organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser, samt mengde og type
ressurser på disse til karakter 4,8 (Meget god). Flere aktører trekker frem god involvering fra start av
ved planlegging av ressursbasene. Dette ga muligheten til å koble på de ressurspersonene fra egen
etat som var nødvendige. Flere mener det var god kommunikasjon, god oversikt, riktig fokus og rett
personell involvert i planleggingen. Aktørene er i hovedsak godt fornøyd med ressursbasene, som
fungerte etter intensjonen.
Noen forbedringspunkter knyttet til organiseringen av ressurser ble kommentert i evalueringen. Det
var uklarheter knyttet til noen få forsterkningsressursers lokalisering, funksjon og rolle og bemerket
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at dette i større grad kunne vært avklart tidligere. En forsterkningsaktør påpeker at det er krevende å
planlegge bistand når det ikke tydeligere fremgår hvordan de primæransvarlige skal bruke
forsterkningsressursene.
Sentrale forsvarsmyndigheter imøtekom ikke bistandsanmodningen selv om denne ble utarbeidet
basert på risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og politidistriktets trusselvurderinger.
Dette har trolig sin årsak i at Forsvaret ikke støtter idrettsarrangement med ressurser, og at bistand
til det sivile samfunn tradisjonelt knyttes opp til hendelser som allerede har skjedd/konkrete
trusselsituasjoner. Evalueringen fra arbeidsgruppe samvirke påpeker at tilsvarende problemstilling
også gjelder Sivilforsvaret. Bistanden som var ønsket fra Forsvaret var ikke direkte til arrangør, men
til aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap for å ivareta sikkerheten i samfunnet – ikke
arrangementssikkerhet. Det kan være en svakhet for samfunnssikkerheten at sentrale
forsterkningsaktører først stiller sine ressurser disponible når hendelsen eller trusselsituasjonen er et
faktum. De lokale forsvarsaktørene i Bergensregionen klarte å støtte samfunnssikkerheten innenfor
allerede tildelte midler, men sentrale føringer førte trolig til at en forsvarsaktør begrenset sitt lokale
bidrag. Sivilforsvaret måtte avvente ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett før
bistandsanmodningen kunne imøtekommes.
Arrangør påpeker at bruk av noen ressurser under arrangementet kunne vært avklart raskere med
hensyn til bistand, rolle, ansvar og mulighetene for rask støtte, for eksempel ved ekstremvær og
behov for rask hjelp i løypen (personell- og materiellsikkerhet).

21.2 Evaluering av Samvirkesenteret
Erfaringene viste at involvert personell opplevde at episoder som inntraff i samfunnet hurtig ble
identifisert, og at informasjon om disse raskt ble delt mellom mange aktører. Dette resulterte igjen til
at relevante aktører kunne iverksette effektive, passende tiltak som begrenset videre utvikling av
episoder til farligere situasjoner, og reduserte trolig da mer alvorlige hendelser og større
konsekvenser. Samvirkesenteret bidro med felles forståelse av situasjoner, gode løsningsforslag og
bedre koordinering av tiltak fra ulike aktører. Aktørene opplevde at Samvirkesenteret forenklet og
effektiviserte arbeidet. I evalueringsundersøkelsen mente 98 % at Samvirkesenteret ivaretok
samvirkeprinsippet på en god, meget god, eller svært god måte.

Samvirkesenteret: Opplæring og øvelser
Det ble utarbeidet en plan for opplæring både av personer som skulle sitte i Samvirkesenteret og
personer som hadde tilknytning til dette, men som var plassert på annen lokasjon. Aktørene pekte ut
interne opplæringskoordinatorer. Disse fikk et kurs om Samvirkesenteret, slik at de etterpå kunne
lære opp personer i egen organisasjon. I den forbindelse ble Plan for Samvirkesenteret distribuert,
slik at personer kunne lese i denne i forbindelse med opplæringen. Neste trinn i opplæringsplanen
var å gjennomføre en opplæringsdag med trening og øvelse i Samvirkesenteret. Her fikk man
presentert og gjort seg kjent med rutiner og verktøy i Samvirkesenteret og testet ut hvordan dette
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virket med en øvelse. Til slutt ble det gjennomført øvelsesdag der ulike scenarioer ble spilt av en
spillstab og fulgt opp av i Samvirkesenteret. 95 % mente at omfang og mengde av opplæringen var
god, meget god, eller svært god. Evalueringen viser videre at 91 % mente den faglige kvaliteten på
opplæringen, og at 93 % mente organiseringen og gjennomføringen av opplæring, var god, meget
god, eller svært god.
I evalueringen er det flere som foreslår å arrangere jevnlige øvelser med Samvirkesenteret, for
eksempel halvårlig eller årlig. Dette vil også bidra til å opprettholde relasjoner og videre samarbeid.
Samvirkesenteret medførte mye læring og kan også være en god læringsarena i fremtiden.
Arbeidsgruppe samvirke mente det ville vært bedre om flere aktører deltok med å utarbeide
scenarioer for øvelsesdagen i Samvirkesenteret. Dette ville bidratt til mer relevante scenarioer som
inkluderte flere aktører på en aktiv måte i øvelsene. Gruppen mener også det burde vært opprettet
en tverrfaglig gruppe som hadde implementering, opplæring, trening og øving som oppgave.

Samvirkesenteret: Samarbeid og samvirke
Svært mange personer har i evalueringen fremhevet at Samvirkesenteret skapte et veldig godt
samarbeid og samvirke under sykkel-VM. Det nevnes at Samvirkesenteret må forankres i det
regionale samarbeidet. De anbefaler å videreføre Samvirkesenteret og bruke dette ved både
fremtidige arrangement og andre behov innen samfunnssikkerhet og beredskap. Alle (100 %)
vurderer samarbeidsklimaet i eller med Samvirkesenteret som godt, meget godt, eller svært godt.
Evalueringsundersøkelsen viser også at 95 % opplevde at det ble vist god, meget god, eller svært god
gjensidig respekt og forståelse i Samvirkesenterets arbeid. Majoriteten mener Samvirkesenteret
bidro til at aktører fikk en god situasjonsforståelse over etater og organisasjoner sine oppgaver og at
dette bidrar til en bredere samfunnsforståelse og et bedre samarbeid både ved en krise og i
hverdagen. Noen foreslår å ha et permanent Samvirkesenter i hverdagen, men da i nedskalert form
som kan utvides etter behov. Både forebyggende arbeid og beredskap foreslås som arbeidsfelt for
Samvirkesenteret. Det fremkommer også at 95 % opplevde at Samvirkesenteret klarte å arbeide mot
felles mål og gjøre hverandre gode på en god, meget god, eller svært god måte.

Samvirkesenteret: Involvering og kommunikasjon
Flere mener det var positivt å involvere mange aktører og svært nyttig å samarbeide på tvers mellom
tjenester som ellers ikke samarbeider. Dette medførte gode innspill fra aktører man kanskje vanligvis
ikke samarbeider tett med og utgjorde en forskjell i enkelte situasjoner. Det trekkes frem at det er
viktig at man samler flest mulig aktører i Samvirkesenteret, slik at samarbeidet blir bredt ivaretatt. I
evalueringsundersøkelsen mener 95 % at sammensetningen i Samvirkesenteret var god, meget god,
eller svært god. Evalueringsundersøkelsen viser også at alle tilknyttet Samvirkesenteret (100 %)
mente kommunikasjonen mellom aktørene i Samvirkesenteret var god, meget god, eller svært god.
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Det fremkommer likevel flere kommentarer i evalueringen at ved større arrangement, og eventuelle
kriser, kan etablering av et Samvirkesenter være en god måte å løse utfordringene på, men det bør
vurderes ut fra arrangementets/krisens karakter om det er behov for at alle aktørene som var
involvert under sykkel-VM er representert. Arrangør mener at man i fremtiden må se på løsninger
med samlokalisering av arrangørens kommando- og kontrollsentral og Samvirkesenteret.

Samvirkesenteret: Dokumentasjon, verktøy og fasiliteter
I evalueringsundersøkelsen mente majoriteten på 93 % at Plan for Samvirkesenteret hadde god
kvalitet. Tilbakemeldingene fra deltagerne i Samvirkesenteret var at de faktisk benyttet
plandokumentet under tjenesten i Samvirkesenteret, noe som bekrefter at planen var
hensiktsmessig og til nytte.
Det ble utarbeidet et eget oppsett for samvirke-CIM for å forenkle brukergrensesnittet. Skjermbildet
var tredelt med logg, frigitt informasjon og oppgaver. I menyen hadde man også tilgang til relevante
dokumenter, som for eksempel forebyggende planverk, og en link direkte til samvirkekartet.
Samvirkesenteret hadde erfarne CIM brukere som kvalitetssikret loggføringen. I evalueringsundersøkelsen vurderte 73 % kvaliteten på CIM som god, meget god, eller svært god.
Loggeverktøyet CIM ble brukt i Samvirkesenteret og frigitt informasjon lagt i et eget CIM-felt. Alle
hadde tilgang til å loggføre i Samvirkesenteret. På spørsmål om kvalitet på logg og frigitt informasjon
svarte 89 % at denne var god, meget god, eller svært god.
Samvirkekartet skulle brukes til å illustrere et sanntidsbilde av situasjonen i samfunnet, slik at alle
involverte enklere kunne få samme situasjonsforståelse i Samvirkesenteret. Også samarbeidende
personell hos utvalgte aktører som var plassert utenfor Samvirkesenteret hadde tilgang til
samvirkekartet, for eksempel politiets operasjonssentral.
For å få et godt sanntidsbilde var man avhengig av at alle aktører på forhånd registrerte sine
ressurser og annen nyttig kartinformasjon i samvirkekartet. Det ble derfor i planleggingen av sykkelVM arrangert flere møter mellom ulike aktører og kartleverandør. Kartleverandør utarbeidet
applikasjoner med nødvendige symboler som de ulike aktørene kunne bruke for å markere blant
annet ressurser, objekter og soner i samvirkekartet. Samvirkekartet inneholdt også kartdata fra
kommunenes databaser. Dette medførte blant annet at alle tekniske og demografiske kartdata
kommunen hadde kunne kombineres med samvirkekartet. Kartleverandør hadde rollen som
samvirkekart koordinator og var hele tiden i Samvirkesenteret for å bistå ved behov for endringer i
samvirkekartet. Når hendelser inntraff ble de markert i samvirkekartet.
Alle i Samvirkesenteret hadde tilgang til «mitt samvirkekart», som de kunne bruke som
arbeidsverktøy på egen pc, uten at dette påvirket samvirkekartet (hovedkartet) som ble vist på
storskjerm i Samvirkesenteret. Responstiden på samvirkekartet under sykkel-VM var svært kort og
brukervennlig for beredskapsaktører. I evalueringsundersøkelsen mente 95 % at kvaliteten på
samvirkekartet var god, meget god, eller svært god.
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Arrangør brukte et kartsystem i sin planlegging, men som ble vurdert som sårbart for
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet. Arrangør måtte også etter hvert bruke kommunens
kartverktøy i sitt arbeid, noe som var krevende både teknisk og for brukerne. Arbeidet med å
etablere en hensiktsmessig kartløsning kom for sent i gang og medførte forsinkelser i planleggingen.
Det ble også kommentert i evalueringsundersøkelsen at det i fremtiden var viktig å holde relevante
aktørdata i samvirkekartet oppdatert slik at Samvirkesenteret kan benyttes i kriser som ikke er
forberedt.
Samvirkesenteret var plassert i andre etasje på Bergen rådhus. Hovedrommet var overvåkingsrommet der alle aktørene hadde sin arbeidsplass på bord inndelt etter fagområdene. Videre var det
tilgang til eget rom for aksjonsrådet med tilhørende tavler til bruk i proaktiv stabsmetodikk, rom for å
ta imot og holde presentasjon for besøkende, rekreasjonsområde med enkel bevertning og tilgang til
rådhusets kantine med servering av frokost, lunsj og middag. En betydelig oppgradering måtte til for
å bygge Samvirkesenteret slik at det ble brukervennlig og hensiktsmessig utstyrt. I evalueringsundersøkelsen vurderte 95 % kvaliteten på Samvirkesenterets fasiliteter som god, meget god, eller
svært god.

Arbeidsprosess og rutiner
Arbeidsprosessene og rutinene for Samvirkesenteret er beskrevet i Plan for Samvirkesenteret og
utarbeidet av gruppen som arbeidet med arbeidspakke samvirke. Evalueringsundersøkelsen viser at
alle involverte (100 %) vurderer arbeidsprosessen og rutinene i Samvirkesenteret som god, meget
god, eller svært god.
Arbeidsprosessen i Samvirkesenteret inkluderte oppstartsmøter for hvert vaktlag og jevnlige
statusmøter i løpet av vaktene. I oppstartsmøtene ble blant annet dagens arrangementsprogram
presentert og særskilte risikoforhold. Statusmøtene omhandlet en kort status fra hvert bord i
Samvirkesenteret og en orientering om håndtering av episoder og hendelser. I
evalueringsundersøkelsen mener alle (100 %) at kvaliteten på oppstartsmøtene og statusmøtene var
god, meget god, eller svært god.
Det var videre lagt opp til en responsmetode der man avklarte ansvarlig aktør for episoder, varslet
episoder i plenum eller for relevante aktører, involverte relevante aktører, markerte episoder i kart,
loggførte respons, koordinerte episodehåndtering og til slutt annonserte episoders slutt. 98 % mener
denne responsmetoden var god, meget god, eller svært god.
Erfaringene fra arbeidsprosessen og rutinene i Samvirkesenteret er at disse fungerte godt og kan
anbefales for videre bruk.
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Nytteverdi og læring
Erfaringene fra Samvirkesenteret var at dette hadde stor nytteverdi i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap under sykkel-VM. Dette bekreftes også av svarene i evalueringsundersøkelsen der 95 % mener Samvirkesenterets nytteverdi for ivaretakelse av samfunnssikkerhet
og beredskap var god, meget god, eller svært god.
Det ble i evalueringsundersøkelsen også spurt om hvor god nytteverdi personer vurderte
Samvirkesenteret hadde for egen og andres organisasjon. Her vurderer alle nytteverdien av
Samvirkesenteret som god, meget god, eller svært god. Dette sett bort fra en liten andel personer
som har svart «vet ikke».
I evalueringsundersøkelsen vurderer 95 % eget læringsutbytte fra sin tilknytning til Samvirkesenteret
som god, meget god eller svært god. Evalueringsundersøkelsen spurte også om personene mente
Samvirkesenteret bidro til læring innen samfunnssikkerhet og beredskap. Også her mente de fleste at
læringen var god, meget god, eller svært god (98 %).
Resultatet tilsier at mange aktører har lært mye om samfunnssikkerhet og beredskap og at
Samvirkesenteret på en god måte viser hvordan samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet fungerer
i praksis. Det er i den sammenheng positivt at så mange ønsker å videreføre samarbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap i regionen og anbefaler at Samvirkesenteret også får en rolle i
fremtiden. Alle utenom en person anbefaler Samvirkesenteret som en fremtidig modell innen
samfunnssikkerhet og beredskap.
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22 Anbefalinger
I evalueringen fremkom også flere anbefalinger for fremtidig samarbeid innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Flere aktører påpeker at det gode samarbeidet og de tette relasjonene som ble etablert
innen samfunnssikkerhet og beredskap bør videreføres. Det trekkes frem at erfaringen fra sykkel-VM
bør brukes i fremtidens samarbeid, og at arbeid knyttet til arrangementer bør organiseres på
tilsvarende måte, men justert etter omfang. I den forbindelse bemerkes det at bruk av tidligere
erfaring og allerede eksisterende planverk må benyttes. Viktigheten av at sentrale aktører må
forankre arbeidet med representant fra toppledelsen i hovedkomitéen understrekes. Det ble også
nevnt at aktører bør strebe etter å holde på den kompetansen og erfaringen som en rekke
enkeltpersoner/aktører har opparbeidet seg underveis i arbeidet med VM. Det kom innspill om at
erfaringene fra VM måtte brukes videre, både fra kommunens side, men også i den enkelte
etat/organisasjon. For veien videre mener flere aktører at det bør etableres arbeidsfellesskap der
sentrale aktører kan dele læring, erfaring, samt opprettholde kompetanse for denne typen
komplekse arrangementer og operasjoner. Bergen kommune og Vest politidistrikt ble nevnt som to
aktuelle pådrivere for å få dette til.
To konkrete forslag som ble nevnt var å sette ned en arbeidsgruppe, tverretatlig, for å følge opp
læringspunkter og implementere disse i beredskapsmiljøet i Hordaland/Vest politidistrikt, samt å
utarbeide en manual for beredskapsarbeid opp mot store arrangement.

Videre i dette kapittelet er alle anbefalingene i rapporten samlet for å gi en helhetlig oversikt.

1

Anbefalinger
Involvere sentrale aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap fra starten av
planleggingen for å sikre forankring av løsninger og godt grunnlag for beslutninger.

2

Kartlegge offentlig regelverk man må forholde seg til for å sikre helhetlig planlegging og
budsjettering av sikkerhet- og beredskapsarbeidet.

3

Gjennomføre konsekvensanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse tidlig i planleggingen, slik
at omfang og kompleksitet innen samfunnssikkerhet og beredskap og informasjon om
risiko inkluderes som grunnlag for viktige beslutninger, for eksempel vedtak om å søke om
arrangement og godkjenning av budsjetter.

4

Tildele prosjektleder som påser nødvendig involvering og helhetlig planlegging, herunder
involverer relevante interne og eksterne aktører, utarbeider prosjektplan og budsjett for
arbeidet.

5

Store hovedkomitéer bør utpeke en styringsgruppe med mandat som sikrer effektiv
avklaring av forhold innen økonomi, ressurser, ansvars- og rolleforståelse.

6

Sikre tidlig formell forpliktelse til samarbeid hos involverte aktører slik at nødvendige
ressurser, ansvarsforhold, rolleforståelse og prinsipper for arbeidet avklares, for eksempel
med et styringsdokument som godkjennes av aktørene.
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7

Anbefalinger
Sikre bred involvering av aktører i godkjenning av prosjektplan, plan for involvering, samt i
overordnede risiko- og beredskapsanalyser.

8

Sentrale forsterkningsressurser bør ved konkret bistandsanmodning tildele ressurser til å
sikre samfunnet dersom analyser og vurderinger viser redusert samfunnssikkerhet og
beredskap som følge av planlagte aktiviteter, inkludert større idrettsarrangement. De må
også tildele ressurser til planleggingsarbeid.

9

Sentrale forsterkningsressurser må raskt kunne tildele ressurser til konkrete og nødvendige
forberedelser av samfunnssikkerhet og beredskap tilknyttet planlagte aktiviteter.

10

Store bykommuner bør være en koordinerende aktør i samarbeid knyttet til
samfunnssikkerhet og beredskap i regionene.

11

Verdens største arrangementer krever flere koordinatorer innen samfunnssikkerhet og
beredskap hos vertskommunen(e) og andre sentrale aktører.

12

Politisk og administrativ ledelse må ha vilje til å prioritere arbeid innen samfunnssikkerhet
og beredskap.

13

Tilrettelegge løsning slik at det blir enklere å sikre aktiv deltakelse og god informasjonsflyt i
prosjekter med mange deltakere og stort dokumentasjonsbehov.

14

Utvikle verktøy for helhetlig risikostyring med maler for ulike typer analyser og funksjon
som kan oppsummere risiko og samle tiltak i en felles tiltaksliste.

15

Etablere en bredt sammensatt gruppe for å sikre felles forståelse, enighet om
fremgangsmåte og arbeidsprosesser samt koordinering og informasjonsutveksling mellom
involverte aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap.

16

Etablere faste jevnlige møtearenaer mellom alle aktørene innen samfunnssikkerhet og
beredskap i fremtiden.

17

Etablere rolle(r)/styringsgruppe med ansvar for praktisk koordinering og ledelse ved store
samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap.

18

Ved store komplekse samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør
man etablere arbeidsgrupper som arbeider med detaljer innen de største temaene og
rapporterer til fellesskapet. Arbeidsgruppene involverer andre aktører ved behov.

19

Når arbeid som skal koordineres fordeles til ulike arbeidsgrupper bør det utarbeides gode
retningslinjer og hjelpemidler for arbeidet i arbeidsgruppene.

20

Sentrale aktører i arbeidsgruppene bør selv delta i utarbeidelsen av retningslinjene for
arbeidet.

21

Aktører må påse at medlemmer og ledere i samarbeidsgrupper får tilstrekkelig mulighet til
å bidra på en konstruktiv og god måte.
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22

Anbefalinger
Arbeidsgrupper bør ha jevnlige møter for å sikre fremdrift og godt samvirke.
Møtehyppigheten må justeres i henhold til arbeidsmengde, men grupper med mye arbeid
bør ha ukentlige møter.

23

Involverte aktører og personer må forholde seg til de retningslinjene som er vedtatt av alle
aktørene. Eventuelle store uenigheter knyttet til arbeidets faglige tilnærming og
overordnede struktur må fremmes når felles retningslinjer etableres.

24

Medlemmer i samarbeidsgrupper må ha relevant stor fagkompetanse og erfaring.

25

Arrangør må delta i alle arbeidsgrupper.

26

Etablere egen arbeidsgruppe med nødetater, arrangør og andre som planlegger
koordinering på taktisk nivå.

27

Arbeidet med store arrangement må inkludere egen arbeidsgruppe med god kompetanse
innen crowd management.

28

Offentlige myndigheter må ved arrangement med store folkemengder stille krav til
arrangør om arrangementskompetanse som sikrer gjennomføring av tilstrekkelige analyser
og utarbeidelse av planer innen crowd management.

29

Det bør i fremtiden etableres en gruppe med representanter fra relevante myndigheter for
å koordinere behandling av søknad(er) knyttet til bruk av byrom.

30

Store prosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør tidlig involvere personell med
kompetanse innen informasjon og kommunikasjon. Dette er spesielt viktig i prosjekter som
har stor allmenn interesse og berører mange mennesker. Informasjonsansvar og roller bør
avklares tidlig.

31

Ved store samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør man bruke
anerkjente internasjonale og nasjonale standarder i arbeidet.

32

Ved planlegging av beredskap må forhold knyttet til samvirke på både taktisk, operasjonelt
og strategisk nivå inkluderes og dokumenteres som del av et systematisk arbeid.

33

Arrangør av store arrangement må tidlig avklare at arrangørens beredskap er koordinert og
tilpasset beredskap hos offentlige aktører.

34

Arrangør må være en aktiv deltaker i arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap.

35

Arrangør må sikre tilgang til nødvendig kompetanse, tidlig starte sitt arbeid innen sikkerhet
og beredskap, og allerede i prosjekteringsfasen vise til en fremdriftsplan for arbeidet.

36

Offentlige myndigheter må kreve at arrangør har tilstrekkelig med ressurser og
kompetanse innen sikkerhet og beredskap og tidlig informere om minstekrav som stilles.
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37

Anbefalinger
For å sikre god prosjektstyring må prosjektleder og koordinatorer ha mulighet og evne til å
sette av tilstrekkelig tid til administrativt arbeid.

38

For å redusere leders arbeid kan administrative oppgaver tildeles en støttefunksjon.

39

Det er hensiktsmessig å bruke erfaringslogg i prosjektarbeid som pågår over lang tid. Dette
bidrar til at flere erfaringer inkluderes når arbeidet til slutt skal evalueres.

40

I store samarbeidsprosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap med mange samtidige
aktiviteter blir det for mye å evaluere hver enkelt aktivitet.

41

En involveringsmatrise bør brukes for å planlegge involvering av de ulike aktørene i
forskjellige prosjektaktiviteter.

42

Store samarbeidsprosjekter bør ha en plan for kommunikasjon knyttet
prosjektaktiviteter for å sikre tilstrekkelig informasjonsoverføring mellom aktørene.

43

Det bør etableres rutiner for dokumentstyring i store prosjekter innen samfunnssikkerhet
og beredskap.

44

Praksisen hvor involvert personell er positiv til samarbeid, viser respekt og forståelse og
hjelper andre å bli gode, må videreføres og videreutvikles. Dette innebærer å bidra med
positive og konstruktive tilbakemeldinger, samt motta kritiske spørsmål med en åpen
holdning.

45

Dokumentasjon som utarbeides må baseres på grundig arbeid, relevant involvering og ha
høy kvalitet for å bidra til god felles forståelse, god informasjonsflyt og mest mulig nytte.

46

Dokumentasjonen må fremstilles i samlet form for å sikre god oversikt for alle involverte.

47

Det må skrives møtereferat fra alle møter, som sendes relevante personer.

48

For mindre omfattende tema vil risikomøter være tilstrekkelig for å identifisere risiko med
tilhørende risikoreduserende tiltak. Dette begrenser omfanget av risikoanalyser og
effektiviserer arbeidet.

49

Temadager bidrar til å heve kompetansen, øke bevisstheten og skape felles forståelse av
temaet blant aktører.

50

Erfaringsseminarer er nyttig for å sikre erfaringsoverføring og kompetanseøkning. De gir
også innspill til, og kan bekrefte at, eget arbeid er på rett kurs. Erfaringsseminarer bør
arrangeres både tidlig og litt senere i samarbeidsprosesser.

51

Bred involvering og stor deltakelse må tilrettelegges for å øke læring hos involverte aktører
innen samfunnssikkerhet og beredskap.

52

Prosjektplanen bør beskrive planer for evaluering, evalueringskriterier og verktøy for
evaluering.

til
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53

Anbefalinger
Store prosjekter innen samfunnssikkerhet og beredskap bør evalueres bredt og grundig for
å gi best mulig grunnlagsinformasjon for læring og anbefalinger.

54

Aktører, arbeidsgrupper og enkeltpersoner må prioritere tid til evaluering.

55

Store prosjekter som inkluderer nye løsninger innen samfunnssikkerhet og beredskap bør
samarbeide med forskningsinstitusjoner for å styrke læring.

56

Midlertidige ressursbaser er et hensiktsmessig og godt tiltak ved behov for å desentralisere
beredskapsressurser, men krever mye planlegging, bred involvering og ansvarlige som
tilrettelegger og følger tett opp når ressursbasene brukes.

57

Forsterkningsressursers lokalisering, funksjon og rolle må avklares på et tidlig tidspunkt.

58

Sende bistandsanmodninger tidlig til forsterkningsressurser. Sette frister for å sende
bistandsanmodninger i prosjektarbeidet.

59

Alle etater må være flinkere og mer villig til å dele eget planverk. Det er for eksempel
vanskelig for bistandsaktører når en ikke får innsyn i hvordan de primæransvarlige legger
opp sin beredskap og hvor det eventuelt er behov for bistand fra andre.

60

Registrering av ressurser i kart er hensiktsmessig, men tidkrevende og må ha god
planlegging og administrasjon.

61

For registrering av ressurser i kart bør det tilrettelegges applikasjoner som de ulike
aktørene kan bruke for å legge inn egne ressurser.

62

Opplæringen i Samvirkesenteret bør minst ha samme omfang og faglig kvalitet som i dag
samt organiseres og gjennomføres som i forberedelsene til sykkel-VM.

63

Det bør gjennomføres jevnlige øvelser i Samvirkesenteret.

64

Flere aktører bør delta når scenarioer til samvirkeøvelser skal utarbeides.

65

Ved planlegging av store arrangement bør det opprettes en tverrfaglig gruppe som har
implementering, opplæring, trening og øving som oppgave.

66

Forankre Samvirkesenteret i det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

67

Opprettholde struktur med temabasert bordinndeling i Samvirkesenteret.

68

Utvide Samvirkesenterets arbeidsfelt slik at det kan ivareta godt samvirke i flere ulike
situasjoner, både innen forebyggende arbeid og beredskap.

69

Videreføre Samvirkesenteret med samme deltakere eller flere i fremtiden. Dersom noen
aktører ikke ønsker å delta bør de selv få bestemme dette.
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70

Anbefalinger
Se på løsninger for samlokalisering av sikkerhetsledelsen hos arrangør med operative
beslutningstakere. Samvirkesenteret må fortsatt være et rådgivende senter uten
beslutningsmyndighet.

71

Se på løsninger innen informasjon og kommunikasjon knyttet til samvirkearbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap for å tydeliggjøre roller, oppgaver, samarbeidsformer og
informasjonsflyt.

72

Påse at samvirkekartet blir tilstrekkelig vedlikeholdt for fremtidig bruk.

73

Beholde dagens fasiliteter som Samvirkesenter frem til eventuelt tilsvarende eller bedre
fasiliteter er tilgjengelig.

74

Videreføre dagens arbeidsprosess og rutiner for Samvirkesenteret.

75

Videreføre Samvirkesenteret som modell innen samfunnssikkerhet og beredskap.

76

Bruke Samvirkesenteret som læringsarena. Organiseringen og strukturen av
Samvirkesenteret bør videreutvikles til et kompetansesenter innen samfunnssikkerhet og
beredskap.
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DEL 5: Vedlegg
Vedleggene man finner i Del 5 skal understøtte hovedinnholdet i evalueringsrapporten. Følgende er
vedlagt:
 En oversikt over sentrale dokumenter for samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
knyttet til sykkel-VM.
 Sakshistorikk for samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM.
 Oversikt over arrangementsprogram og løypekart.
 Evalueringsskjema fra aktørene og arbeidsgruppene.
 En oversikt over spørsmålene i evalueringsundersøkelsen, inkludert svar som fremkom som
anbefalinger for fremtidig arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap og for Samvirkesenteret.
 En kort redegjørelse av den faglige tilnærmingen som ble brukt for samarbeidet innen
samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet for sykkel-VM.

Foto 5: Eivind Senneset, Bergen kommune
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23 Vedlegg A: Henvisninger
Styringsdokument - Samfunnssikkerhet og beredskap - sykkel-VM 2017
Prosjektplan - Samfunnssikkerhet og beredskap - sykkel-VM 2017
Involveringsmatrise – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Overordnet Risiko- og beredskapsanalyse – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Retningslinjer for planer – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Bistandsanmodning til Sivilforsvaret – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Bistandsanmodning til Forsvaret – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Bistandsanmodning til Sivilforsvaret 2. utgave – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Bistandsanmodning til Forsvaret 2. utgave – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Bistandsordre Sivilforsvaret – Samfunnssikkerhet og beredskap - sykkel-VM 2017
Serviceposter publikum Røde Kors – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Ressursbehov Hordaland Fylkeskommune – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Ressursbehov Statens vegvesen – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Ressursbehov Bergen kommune – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Arbeidspakke Brann og redning – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Brannvernplan – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
TemaROS Brann og redning – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Temaberedskapsanalyse Brann og redning – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Særskilt brannordning for Bergen kommune – Bergen brannvesen
Plan for disponering og lokalisering av brann og redningsressurser (kartlag)
Arbeidspakke Samvirke – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Plan for Samvirkesenter – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Arbeidspakke Helse – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Plan for helsetjenester – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Plan for disponering og lokalisering av helseressurser (kartlag)
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TemaROS Helse – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Temaberedskapsanalyse Helse – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Arbeidspakke Sikring og orden – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Sikringsrisikoanalyse – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017 (gradert)
Temaberedskapsanalyse Terror og sabotasje – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
(gradert)
Objekt- og områdesikringsplaner – Vest politidistrikt (gradert)
Plan for disponering og lokalisering av sikrings- og ordensressurser (kartlag)
Beredskapsplan for bruk av UMS – sykkel-VM 2017 (gradert)
Rapport grovanalyse av folkemengder - Bergen 2017
Risikoanalyse Byparken Crowd management
Risikoanalyse Fløyen Crowd management - Bergen 2017
Risikoanalyse Sentrum generell Crowd management - Bergen 2017
Risikoanalyse folkemengder Busstasjonen – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Gjennomføringsplan crowd management - Bergen 2017
Kriminalitetsforebyggende plan – Vest politidistrikt (gradert)
Trusselvurdering fra PST Hordaland for sykkel-VM 2017 – Vest politidistrikt (gradert)
Trusselvurdering fra PST – DSE (gradert)
Tunge sperringer sykkel-VM 2017 (gradert)
Arbeidspakke Trafikk – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Trafikksikkerhetsplan - Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
TemaROS Trafikk – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Temaberedskapsanalyse Trafikk– Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Kontinuitetsanalyse Kollektiv – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Trafikkavvikling drosjer – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Trafikkavvikling Haukeland og Haraldsplass sykehus – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM
2017
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Utrykningsveier – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Turbussparkering sykkel-VM
Trafikkavviklingsplan – sykkel-VM i Askøy kommune
Beboerparkering i sykkelløype – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Rapport risikomøter – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Midlertidige ressursbaser – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
CBRN-plan for Hordaland sivilforsvarsdistrikt – sykkel-VM 2017 (gradert)
Brev om tillatelse til bruk av byrom – Bymiljøetaten
Vilkår for bruk av byrom og tilrettelagte publikumsområder langs løype – Bymiljøetaten
Søknad om bruk av byrom – Bergen 2017
Sikkerhet og beredskapsplan - Bergen 2017
Plan for evaluering – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Sykkel-VM i Richmond 2015 – Beredskap og sikkerhet – Førsteinntrykk rapport
Arbeidsnotat – Trafikk under VM 2017 – om fremkommelighet- og tilgjengelighetskonsekvenser
Evaluering – Samferdselskoordinator Sykkel-VM 2017 – Bergen kommune
Evalueringsrapport – Driftskontinuitetsprosjekt Sykkel-VM 2017 – Bergen kommune
Samarbeid om innbyggerinformasjon – Informasjonskoordinators evalueringsrapport Sykkel-VM
2017 – Bergen kommune
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I denne tabellen gjengis kort hovedpunkter i arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Gjengivelsen er basert på et perspektiv fra arbeidet som ble koordinert fra Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune og inkluderer derfor ikke alle aktiviteter som
hver involvert aktør gjennomførte. Hensikten med fremstillingen i tabellen er å skape grunnlag for
innholdet i evalueringsrapporten.

1

2

2

4

5

Vår 2011
Etter ide fra Norges Cyckleforbund (NCF) og lokale sykkelklubber sendte Bergen kommune
ved Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett i april 2011 bekreftelse til NCF om at
kommunen ønsket å bidra i arbeidet med å utrede mulighetene til å avholde VM i sykkel
2016 i Bergen.
NCF sendte søknadsinvitasjon med krav om informasjon til 7 interesserte byer i Norge i mai
2011, med søknadsfrist 9. september 2011. Invitasjonen inkluderte statistikk fra sykkel-VM i
Sveits, der det blant annet ble brukt 1500 personer innen politi, forsvar, sanitet, etc. NCF
ønsket blant annet informasjon om kandidatbyenes erfaringer med store arrangement og
sikkerhet knyttet til disse, samt aktuelle løyper for rittene.
Invitasjonen inneholdt ikke informasjon om ansvars- og rolleavklaring innen
samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap. Praksis ved store arrangement, for eksempel
Ski-VM 2011, var at arrangør dekket kostnader for sikkerhet og beredskap på arenaene,
mens offentlige aktører selv dekket merkostnader innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og
beredskap utenfor arenaene. NCF fikk hjelp av Det norske veritas til å kvalitetssikre krav til
søknadsinnhold og til å vurdere ulike søknader.
Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett etablerte en styringsgruppe med representanter fra
blant annet politiet, Statens vegvesen, Bergen reiselivslag, Bergen Næringsråd, Trafikketaten
(nå Bymiljøetaten) for å koordinere arbeidet med søknaden til NCF. Det ble også etablert
faggruppe for sport og faggruppe for vei. Faggruppe sport med representanter fra
sykkelmiljøet utarbeidet forslag til løyper, som deretter ble vurdert av faggruppe vei. Politiet,
Statens vegvesen og Trafikketaten (nå Bymiljøetaten) deltok i faggruppe vei.
Høst 2011
Forslag fra Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett om at Byrådet i Bergen fatter vedtak om
å søke NCF om å være vertskapsby for sykkel-VM 2016.
I saksutredningen nevnes at Bergen har omfattende erfaring og kompetanse på å arrangere
store folkefester. Et godt samarbeid mellom ulike aktører innen sikkerhet og sanitet
vektlegges, samt at man kan bygge videre på prosedyrer, arbeidsformer og rutiner fra Tall
Ships Races i 2008. Videre nevnes at løypene legges slik at de ikke kommer i konflikt med
utrykningskjøretøy for sykehus, politi og brannvesen. Basert på erfaringer fra sykkel-VM i
København ble det anslått en samlet kostnadsramme for Bergen kommune på 15 til 20
millioner kroner. Kostnader til samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap eller kommunens
driftskontinuitet er ikke nevnt, men det nevnes at politiet stilte gratis opp i København.
På denne tiden var utkast til valg av løyper utarbeidet, men disse ble senere justert noe.
I saksutredningen forelå ikke en overordnet risikoanalyse eller konsekvensutredning. Det var
ikke tid til slike analyser før søknadsfristens utløp. Saken ble ikke formelt forelagt andre
kommunale byrådsavdelinger før den ble sendt Byrådet i Bergen og godkjent 25. august
2011.
Bergen kommune oversendte ønske om å søke om sykkel-VM til Statens vegvesen og
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Hordaland politidistrikt. Informasjon om arrangementet og utkast til løyper var vedlagt.
Statens vegvesen ga sin tilslutning til kommunens søknad om sykkel-VM 2016, men påpekte
at de planlagte løypene ville medføre store trafikale utfordringer og at det måtte
gjennomføres en trafikkanalyse/konsekvensanalyse for å klargjøre disse.
Hordaland politidistrikt stilte seg positive til videre arbeid med å planlegge for sykkel-VM
2016, men påpekte at det i neste prosjektfase måtte gjennomføres en konsekvensutredning
som blant annet omhandlet utfordringer knyttet til politiressurser.
Bergen kommune oversendte søknad til NCF med konsept for arrangementet. Konseptet
innebar at man skulle videreføre sikkerhetsarbeidet fra tidligere store arrangement i Bergen,
som for eksempel Tall Ships Races i 2008.
Møte/befaring i Bergen for gjennomgang av Bergen kommunes søknad sammen med NCF.
NCF annonserte at de valgte Bergen som vertskaps by for en mulig søknad om sykkel-VM i
Norge i 2016.
Vår 2012
Bystyret i Bergen vedtok 20. februar 2012 at Byrådet skulle jobbe videre sammen med NCF
for å søke det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om sykkel-VM 2016 i Bergen. Bystyret ba
også Byrådet om å legge frem en sak der alle utgifter, finansiering og øvrige konsekvenser
ved et sykkel-VM i Bergen blir belyst i sin helhet.
NCF vedtok på forbundstinget å søke sykkel-VM i 2016 eller 2017 med Bergen som vertskaps
by.
Det ble nedsatt en hovedkomité for søknad om sykkel-VM ledet av byrådsleder, hvor foruten
NCF, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, fylkesordfører, ordførerne i Askøy
kommune, Bergen kommune, Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune, AP,
TV2, Avinor, Statens vegvesen, politiet, brannvesenet, Skyss, Hordaland Idrettskrets,
Idrettsrådet i Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag, Hordaland Cyklekrets og det
regionale syklemiljøet deltok.
Samtidig ble det nedsatt en ny styringsgruppe bestående av NCF og Bergen kommune.
Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett representerte Bergen kommune i styringsgruppen.
Høst 2012
Bergen kommune sendte brev til involverte kommuner og fylkeskommunen om at
prosjektledelsen ønsket å få synliggjort mesterskapets omfang, konsekvenser og muligheter
for de respektive partnerne, samt kartlegge hvilke bidrag og økonomiske forpliktelser fylket
og kommunene vil ha i denne forbindelse. Planer for konsekvensutredning eller risiko- og
sårbarhetsanalyse fremkommer ikke.
Styringsgruppen arbeidet videre med å kostnadsberegne arrangementet. Den samarbeidet
med politiet, Statens vegvesen og Trafikketaten (Bymiljøetaten) for å kartlegge nødvendige
tiltak og ressurser, samt kostnadsberegne disse. Kostnadene omhandlet tilrettelegging og
gjennomføring av sykkelrittene og tilhørende arrangementsplikter i henhold til UCI sine krav.
Kostnader til samfunnssikkerhet, beredskap og driftskontinuitet ble ikke inkludert i arbeidet.
Vår 2013
Bystyret fattet vedtak om å videreføre arbeidet med søknad om sykkel-VM i Bergen. Nye
økonomiske rammevilkår ble vedtatt. Det ble forutsatt at medvirkende kommuner og
fylkeskommunen bidro i tråd med saksutredningen.
I saksutredningen ble det fremhevet at:
 en fullstendig trafikkplan og konsekvensanalyse måtte gjennomføres dersom Bergen blir
tildelt sykkel-VM.
 det må tilrettelegges for utrykningskjøring og annen absolutt nødvendig trafikk
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disse analysene og planene er det tatt full høyde for i det fremlagte budsjettet (anbefalt
styringsramme på 156,1 millioner).
arbeidet med analysene bør iverksettes i 2014 og er en absolutt forutsetning for at man
kan arrangere mesterskapet

I saksutredningen nevnes at det er utført et krevende og omfattende arbeid med å kartlegge
og anskueliggjøre konsekvenser sykkel-VM vil ha for Bergen og bergensregionen, uten at det
vises til analyser. Det står i saksutredningen av man fremlegger et fullt og reelt
kostnadsbilde. Budsjettet ble kvalitetssikret av Det norske veritas,som anbefalte en
usikkerhetsavsetning som ga en kostnadsramme (P85) på 171,6 millioner kroner.

15
16

17

Saksutredningen og tilhørende budsjett nevner ikke kostnader knyttet til samfunnssikkerhet
og beredskap, driftskontinuitet eller til politiets ressursbehov (utenom kostnader til
løypesikkerhet). Bakgrunnen for dette var at styringsgruppen oppfattet sitt arbeid til å
omhandle arrangementet og at øvrige samfunnsutfordringer måtte andre vurdere, men
dette fremgår ikke tydelig i saksutredningen.
Høst 2013
Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) tildelte sykkel-VM 2016 til Doha, Qatar.
Det ble sendt søknad om støtte fra sentrale myndigheter til sykkel-VM i Bergen. Regjeringen
vil fremme forslag om bevilgning på i alt 30 millioner dersom Bergen tildeles mesterskapet.
Den statlige støtten skal dekke mesterskapets behov for midlertidige vei-, sikkerhets- og
kollektivtiltak i tråd med søknaden. Bevilgningen skal også dekke politiets merkostnader i
forbindelse med stenging og regulering av løypene under rittene.
Vår 2014
NCF sendte søknad til UCI om sykkel-VM 2017. Søknaden viser til at det skal gjennomføres
en konsekvensanalyse og trafikkanalyse. Videre skal arbeidet innen sikkerhet og beredskap
fra Tall Ships Races i 2008 og 2014 videreføres i tillegg til vakthold fra politi og frivillige langs
løypene.
Et vaktselskap skal ivareta tilgangskontroll til akkrediterte områder. Sammen med
eksisterende offentlig helsetjenester skal Røde Kors brukes til sanitetstjeneste under
arrangementet. Søknaden er utarbeidet for å ivareta det internasjonale sykkelforbundets
kravspesifikasjoner for å arrangere et sykkel-VM.

18
19
20

21

Søknaden var tilpasset krav fra UCI og nevnte ikke samfunnssikkerhet og beredskap eller
driftskontinuitet av samfunnskritiske tjenester. Det fremgår følgelig ikke hvordan Bergen
2017 AS skal ivareta Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap sine retningslinjer for
sikkerhet ved store arrangement (2013), helse-, miljø- og sikkerhet til egne ansatte og
frivillige, krisehåndtering, risiko- og krisekommunikasjon, trafikksperringer eller sikring mot
tilsiktede hendelser utover vaktholdet på akkrediterte områder.
Høst 2014
UCI vedtok at sykkel-VM 2017 skal arrangeres i Bergen.
Vår 2015
NCF registrerte Bergen 2017 AS som et aksjeselskap, 100 % eid av NCF.
Kommunens sykkel-VM prosjektleder i Byråd for kultur, næring, idrett og kirke blir ansatt i
Bergen 2017 AS. Bergen kommune tildeler ikke rollen som prosjektleder til ny person og
etablerer ikke en intern prosjektorganisasjon for det videre arbeidet.
Bergen 2017 AS søkte den 4.02.15 Bergen kommune, ved Grønn etat (nå Bymiljøetaten), om
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bruk av byrom i perioden 1.09.17 til 30.09.17. Søknaden sendes for å reservere byrommene i
aktuell periode. Egen avtale mellom Bergen 2017 AS og Grønn etat skal etableres senere.
Søknaden inkluderte ikke informasjon knyttet til sikkerhet og beredskap.
Det ble inngått avtale mellom Bergen kommune og Bergen 2017 AS. Avtalen påpeker blant
annet at:
 Bergen 2017 AS har det formelle arrangøransvaret og står for all gjennomføring.
 Bergen kommune stiller byrommene tilgjengelig for Bergen 2017 AS, og at det skal inngås
nødvendige avtaler om dette mellom Bergen 2017 AS og de ulike Byrådsavdelingene,
herunder Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø.
 Bergen kommune har ansvar for renhold, søppeltømming og feiing av løypetraseene og
områdene i tilknytning til arrangementet innenfor egne kommunegrenser.
 Trafikketaten skal bistå Bergen 2017 AS med nødvendige ressurser i forhold til den videre
planlegging av VM 2017.
 Bergen kommune ved Seksjon informasjon skal ha en sentral rolle i informasjonsarbeidet
mot byens befolkning.
Ansvar og forventninger innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap fremgår ikke i
avtalen.
Bystyret i Bergen vedtok periodisering for tilskuddsutbetaling til Bergen 2017 AS. Det ble
påpekt at Bergen 2017 AS var ansvarlig for den videre planlegging og gjennomføring av
sykkel-VM.
Hovedkomité for sykkel-VM 2017 ble etablert med ca. 30 aktører. Hovedkomitéen ble først
ledet av Byråd for kultur, næring, idrett og kirke. Hovedkomitéen skulle være et nettverk og
et rådgivende organ for Bergen 2017 AS. Det fremgår ikke i mandatet at Hovedkomitéen
skulle ha oppgaver innen sikkerhet og beredskap, selv om hovedkomitéen inkluderer
deltakelse fra flere relevante aktører innen dette fagfeltet.
Hovedkomitéen ble rekonstituert på møte nr. 2 og deretter ledet av Byrådsleder.
Hovedkomitéen hadde 5 møter frem til arrangementsstart.
Multiconsult ble engasjert av Bergen 2017 AS for blant annet å planlegge, gjennomføre og
følge opp en konsekvensanalyse for sykkel-VM 2017. Det ble etablert en prosjektgruppe hos
Multiconsult, en styringsgruppe for arbeidet og 4 arbeidsgrupper: (1) utrykningsetater,
(2)offentlige tjenester, (3)kollektivtransport og (4) trafikkplanlegging («Trafikkgruppen»).
Bergen 2017 AS henvendte seg til Bergen og Omland Havnevesen om ønske å videreføre
arbeidet fra Tall Ships Races 2008, 2014 og Hansadagene 2016 til sykkel-VM 2017. Bergen og
Omland Havnevesen responderer positivt på henvendelsen.
Det ble utarbeidet et forslag til mandat for sikkerhetsleder sykkel-VM 2017. Rollen var
foreslått ivaretatt av person i Bergen og Omland Havnevesen, med fullt engasjement ca. 4
måneder før sykkel-VM, eller etter nærmere avtale arrangementsstart.
August 2015
Bergen kommune, ved Grønn etat (senere Bymiljøetaten), ga tillatelse til Bergen 2017 AS om
bruk av byrom i perioden 1.09.17 til og med 30.09.17. Det ble forutsatt at Bergen kommune
inngår i relevante arbeidsgrupper som skulle planlegge bruk av byrommene. Videre ble det
spesifisert at Bergen 2017 AS ikke kunne gjennomføre noen endringstiltak i byrom eller
parker uten at dette var avklart med- og godkjent av, i god tid på forhånd, Grønn etat.
Bergen 2017 AS skulle dekke kostandene rundt sikringstiltak og eventuelle endringstiltak.
September 2015
Det ble arrangert et oppstartsmøte 4. september der tanker rundt organisering og en
prosjektskisse for sikkerhet- og beredskapsarbeidet ble presentert. Organisering og
fremgangsmåte for Tall Ships Races og Hansadagene 2016 ble brukt som grunnlag. En
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struktur med månedlige møter i en beredskaps- og sikkerhetskomité ble foreslått.
Prosjektskissen inkluderte en risiko- og sårbarhetsanalyse samt utarbeidelse av
beredskapsplan, men tidligere etterspurt konsekvensanalyse og trafikkanalyse var ikke
inkludert i prosjektskissen. Prosjektskissen nevnte ikke andre aktiviteter som for eksempel
utarbeidelse av styringsdokumentasjon, gjennomføring av detaljanalyser,
beredskapsanalyse(r), driftskontinuitetsanalyse(r), sikringsrisikoanalyse(r), utarbeidelse av
forebyggende sikkerhetsplaner, etc.
Bergen 2017 AS presenterte «Tiltaksbeskrivelse til konsekvensanalyse» som var utarbeidet
av Multiconsult. Tiltaksbeskrivelsen omhandlet overordnede og foreløpige planer for
tilrettelegging av løyper og arenaområder, ikke øvrig arbeid innen sikkerhet og beredskap.
14 aktører deltok på møtet, blant annet Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i
Bergen kommune.
Det ble holdt et møte på Flesland mellom Byrådsleders avdeling og Bergen 2017 AS 21.
september om planene for arbeidet innen sikkerhet og beredskap. På møtet fremkom ulike
synspunkter om arbeidets rammer, omfang, kompetansebehov, involvering og roller.
Beredskapssjef i Bergen kommune påpekte på møtet at planen for arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap tilknyttet sykkel-VM syntes å være vesentlig
underdimensjonert og underfinansiert, og at ressursene som var satt til å lede arbeidet ville
ha behov for tilførsel av kompetanse.
Sikkerhetsleder sykkel-VM ble enig med Bergen 2017 AS om å terminere sin rolle foreløpig,
ettersom forventningene var uavklart mellom Bergen kommune og Bergen 2017 AS.
Personen i Bergen og Omland Havnevesen som var tiltenkt rollen som Sikkerhetsleder
sykkel-VM deltok på studietur til sykkel-VM i Richmond og utarbeidet en erfaringsrapport
innen sikkerhet og beredskap. Erfaringsrapporten ble utarbeidet blant annet med bakgrunn i
en bestilling gjort av Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap om hvilken informasjon
som måtte fremskaffes under studieturen. Rapporten inkluderte link til dokumentasjon
Richmond 2015 hadde utarbeidet, en kort beskrivelse av organisering og
operasjonssentralen samt tips om utfordringer i sikkerhet- og beredskapsarbeidet.
Oktober 2015
På initiativ fra beredskapssjef i Bergen kommune ble det arrangert et forankringsmøte for
arbeidet innen sikkerhet og beredskap for sykkel-VM 2017. 11 aktører deltok på møte for å
drøfte antatt ressursbehov og allokering av ressurser. Bergen 2017 AS påpekte at de ville
sikre et godt, trygt og sikkert arrangement, men at de ikke hadde midler til å ta ansvar for
samfunnssikkerheten. Bergen kommune la vekt på at sykkel-VM vil kreve langt mer tid og
ressurser enn tidligere arrangementer i regionen og sammenlignet ressursbehovet med
andre store arrangement, som Vinter OL-94, Ungdoms-OL 2016 og Sykkel-VM i Richmond.
Basert på disse erfaringene mente Bergen kommune at man ikke kunne bruke samme
organisering og fremgangsmåte som ved Tall Ships Races og Hansadagene. Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune ville derfor melde inn budsjettbehov for
en heltidsstilling for å koordinere samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet knyttet til
sykkel-VM. Inntil en heltidskoordinator eventuelt var ansatt skulle Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune koordinere det videre arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap. Alle aktørene ble oppfordret til å allokere ressurser til
arbeidet.
November 2015
Av økonomiske hensyn avviklet Bergen 2017 samarbeidet med Multiconsult. Prosjektgruppen hos Multiconsult, styringsgruppen for arbeidet og 3 av 4 arbeidsgrupper: (1)
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utrykningsetater, (2)offentlige tjenester, (3)kollektivtransport ble avviklet.
Arbeidsgruppe for (4) trafikkplanlegging («Trafikkgruppen») ble videreført under ledelse av
Statens vegvesen og hadde ukentlige møter i det videre arbeidet. Bergen 2017 AS deltar i
gruppen sammen med Skyss, politiet og Bymiljøetaten i Bergen kommune. Gruppen
rapporterte til Bergen 2017 AS.
Desember 2015
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerte overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse for sykkel-VM. Det ble identifisert 28 overordnede uønskede hendelser
fordelt på utilsiktede hendelser, tilsiktede hendelser og driftskontinuitetshendelser. Ca. 40
personer deltok fra ca. 20 ulike aktører. Det ble videre identifisert ca. 50 overordnede
risikoreduserende tiltak (eget tiltaksmøte i januar 2016).
Februar 2016
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ansatte samfunnssikkerhetskoordinator for
sykkel-VM på heltid i midlertidig stilling ut 2017. Samfunnssikkerhetskoordinator utarbeidet
forslag til styringsdokument og en prosjektplan for arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap.
Det ble inngått avtale mellom Possibility og Bergen 2017 om hospitalityområdene. Possibility
skulle som underleverandør til Bergen 2017 AS ha ansvar for sikkerhet og beredskap knyttet
til sine leveranser.
Mars 2016
Det ble holdt et møte mellom Bergen 2017 AS og Seksjon for samfunnssikkerhet og
beredskap 14. mars for å avklare roller og ansvar. En tabell som fordelte oppgaver og ansvar
innen sikkerhet og beredskap ble gjennomgått. I tabellen fremgår Bergen kommunes
forventinger til Bergen 2017 AS sitt arbeid innen sikkerhet og beredskap. Forventingene tar
utgangspunkt i offentlige lover og forskrifter – ikke UCI sitt regelverk.
Bergen 2017 AS skulle ha ansvaret for sikkerhet og beredskap innenfor sperringer, mens
samfunnssikkerhetskoordinator skulle arbeide med sikkerhet og beredskap utenfor
sperringene.
April 2016
Aktørene som hadde deltatt i arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ble kalt
inn til et formøte for etablering av Komité for sikkerhet og beredskap, samt gjennomgang av
overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, utkast til styringsdokument og prosjektplan.
Samfunnssikkerhetskoordinator sendte involveringsmatrise med oversikt over planlagte
aktiviteter innen samfunnssikkerhet og beredskap til aktørene. De ulike aktørene kom med
innspill til hvilke aktiviteter de ønsket å delta på.
Samfunnssikkerhetskoordinator etablerte prosjektside på Bergen kommunes
prosjektallmenning. Aktører fikk fortløpende tilgang til prosjektsiden i løpet av arbeidet.
Flere aktører opplevde utfordringer med tilgang til prosjektsiden.
Bergen kommune, ved Avdeling for plan og geodata, bisto Trafikkgruppen og Bergen 2017
med å utarbeide løypekart i kommunens kartsystem.
Bergen kommune, ved Bymiljøetaten, utarbeidet kart som viste påvirkning av
fremkommelighet og tilgjengelighet for biltrafikk som følge av valgte løyper i Bergen
kommune. Kartet bidro i stor grad til å synliggjøre omfanget og konsekvensene av
arrangementet.
Mai 2016
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 27.05.16. Godkjenning av prosjektplan,
gjennomgang av involveringsmatrise, SharePoint/prosjektside, verktøy for analyser og
oppfølging, informasjon om overordnet beredskapsanalyse og arbeidspakker.
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Prosjektplanen skisserer organisering og prosjektrutiner, samt hvilke aktiviteter som skal
utføres og hvilke dokumenter som skal utarbeides. Den omhandler samvirkeaktiviteter
mellom aktørene – ikke aktiviteter hver enkelt aktør selv må utføre for å tilfredsstille lover
og regler.
Juni 2016
Det ble arrangert en overordnet beredskapsanalyse som viste at store beredskapssituasjoner
under sykkel-VM vil være svært krevende og i flere sammenhenger overgå lokale
ressurskapasiteter. Ca. 80 bistandsbehov ble identifisert.
Samfunnssikkerhetskoordinator utarbeidet rapport som oppsummerte den overordnede
risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. Analysene viste behov for mer
detaljerte analyser innen en rekke fagområder. Omfanget av arbeidet var for stort til å kunne
følges opp av en og samme arbeidsgruppe. På dette tidspunktet var det kun Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune som hadde en person 100 % satt av til
arbeid med sikkerhet og beredskap tilknyttet sykkel-VM.
Det videre arbeidet ble derfor planlagt i temabaserte arbeidspakker.
Møte i Hovedkomitéen for sykkel-VM 13.06.16. Alle aktørene sluttet seg til og godkjente
styringsdokument for samfunnssikkerhet og beredskap.
Styringsdokumentet påpekte at alle aktørene selv var ansvarlig for å ivareta sikkerhet og
beredskap i henhold til lover og regler. Det videre samarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap skulle koordineres av samfunnssikkerhetskoordinator. De ulike aktørene
forpliktet seg til å allokere tilstrekkelige ressurser til samarbeidet.
Bergen 2017 AS sendte søknad til politiet om å arrangere sykkel-VM 2017. Politiet
videresendte søknaden til Statens vegvesen. Søknaden ble vurdert som ufullstendig.
August 2016
Rapport for overordnet risiko- og beredskapsanalyse ble ferdigstilt og sendt til aktører i
Komité for sikkerhet og beredskap.
Samfunnssikkerhetskoordinator utarbeidet 6 arbeidspakker innen samfunnssikkerhet og
beredskap for å følge opp tiltak identifisert i overordnede analyser: (1)Brann- og redning, (2)
Helse, (3) Samvirke, (4) Sikring og orden, (5) Trafikk og (6) Kommunale tjenester.
Arbeidspakkebeskrivelsene inneholdt organisering og rollebeskrivelser, retningslinjer for
hvordan arbeidet skulle utføres, herunder arbeidsprosesser, gjennomføring av analyser samt
utarbeidelse av planer. Maler og verktøy ble utarbeidet som hjelp til arbeidspakkene.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap innkalte til et møte for å samkjøre aktiviteter
innen samfunnssikkerhet og beredskap med Bergen 2017 AS sitt sikkerhet- og
beredskapsarbeid. Det ble vist til ansvars- og rollefordeling som ble avklart i møte 14.03.16.
Bergen kommune og Vest politidistrikt etterlyste en oversikt over Bergen 2017 AS sine
aktiviteter innen sikkerhet og beredskap, samt en fremdriftsplan for dette arbeidet. Videre
ble det etterlyst en sikkerhetsleder for Bergen 2017 AS. Bergen 2017 AS kunne ikke vise til en
oversikt eller fremdriftsplan for arbeidet eller hvem som skulle ha rollen som sikkerhetsleder.
Bergen kommune ved Bymiljøetaten utarbeidet, på oppdrag fra Bymiljøetaten selv og
«Trafikkgruppen» dokumentet «Arbeidsnotat – Trafikk under VM 2017» om
fremkommelighet- og tilgjengelighetskonsekvenser av sykkel-VM 2017 i Bergen kommune.
Med utgangspunkt i tidligere utarbeidet kart fra Bymiljøetaten viste notatet hvordan
fremkommelighet og tilgjengelighet ble påvirket av løypene i Bergen kommune og skulle
blant annet brukes videre i arbeidspakkene innen samfunnssikkerhet og beredskap.
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September 2016
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 9.09.16. Gjennomgang av erfaringer fra
Hansadagene 2016, arbeidspakker med tilhørende arbeidspakkebeskrivelser og verktøy og
maler.
Ledere og medlemmer i arbeidspakkene ble utpekt fra relevante aktører i løpet av 3-4 uker.
Flere aktører hadde utfordringer med å avse ressurser. 5 arbeidsgrupper bestod til slutt av
ca. 60 medlemmer fra over 20 ulike aktører. Bergen 2017 AS deltok i alle arbeidsgruppene.
Arbeidsgruppelederne organiserte oppstartsmøter. Følgende aktører tok ansvar for å lede
arbeidet i arbeidspakkene:
 Arbeidspakke brann- og redning: Bergen brannvesen, Bergen kommune
 Arbeidspakke helse: Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune (Helse
Bergen ble først spurt, men hadde ikke kapasitet eller ønske om å lede arbeidet).
 Arbeidspakke samvirke: Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, Bergen
kommune
 Arbeidspakke sikring og orden: Vest politidistrikt
 Arbeidspakke trafikk: Bymiljøetaten, Bergen kommune (Staten vegvesen ble først
spurt, men hadde ikke kapasitet og ønsket ikke å tildele disse arbeidsoppgavene til
den allerede eksisterende Trafikkgruppen).
Aktørene som fikk ansvar for å lede arbeidet i arbeidspakkene bestemte selv hvem som
skulle være arbeidsgruppeleder.
Bergen kommune ønsket å etablere et eget internt driftskontinuitetsprosjekt som ivaretok
Arbeidspakke for kommunale tjenester.
Vest politidistrikt etablerte 2 stillinger på 100 % for å planlegge politiets organisering og
innsats knyttet til sykkel-VM (Prosjektleder og Assisterende prosjektleder). Politiets
prosjektorganisasjon ble senere utvidet med blant annet 4 fagledere i 100 % stilling hver.
Samfunnssikkerhetskoordinator arrangerte første arbeidsgruppeledermøte den 14.09.16 for
å koordinere arbeidet mellom arbeidsgruppene. Møter for arbeidsgruppeledere ble holdt
jevnlig frem til sommeren 2017 (totalt 8 møter).
Oktober 2016
Bergen kommune meddelte i møte med Bergen 2017 bekymring knyttet til Bergen 2017 sitt
arbeid innen risikostyring. Det forelå ikke en overordnet plan som viste aktiviteter og
fremdrift knyttet til arbeidet med sikkerhet, beredskap og driftskontinuitet innen Bergen
2017 AS sine ansvarsområder.
Bergen 2017 AS opplyste at de skulle oversende planer for sitt sikkerhet- og
beredskapsarbeid etter revidert budsjett desember 2016. De hadde ikke planer om å
engasjere ressurser med kompetanse innen risikostyring, men ville vurdere dette på nytt.
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 21.10.16. Det ble orientert om deltakelse samt
pågående og planlagt arbeid i de ulike arbeidspakkene. På møtet ble det også gitt generell
informasjon om driftskontinuitetsprosjektet i Bergen kommune, bistandsbehov,
karttjenester, informasjon og kommunikasjon og crowd management. Erfaringer fra sykkelVM i Doha ble gjennomgått.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og Vest politidistrikt arrangerer møte med
Bergen 2017 AS for å diskutere behov for spesialist innen crowd management.
Bergen 2017 AS etablerer Arenagruppe Bergen for å koordinere planleggingen av byrom
under sykkel-VM.
En egen Driftskontinuitetskoordinator ble ansatt i Seksjon for samfunnssikkerhet og
beredskap (100 % stilling) med ansvar for å koordinere planlegging og gjennomføring av
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driftskontinuitet av kommunale tjenester under sykkel-VM. Bergen kommune planla i tillegg
å etablere et prosjekt som også inkluderte en samferdselskoordinator (100 % stilling) og en
informasjonskoordinator (100 % stilling) for sykkel-VM. Beredskapssjef skulle være
prosjektleder.
November 2016
De ulike arbeidsgruppene gjennomførte detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser innen
arbeidsgruppenes tema. Hensikten var å finne detaljerte risikoforhold med konkrete tiltak.
 TemaROS Brann- og redning ferdig 6.12.16
 TemaROS Helse ferdig 4.01.17
 TemaROS Trafikk ferdig 6.12.16
 Sikringsrisikoanalyse ferdig 25.11.16
Arbeidsgruppe Samvirke arbeidet med å lage plan for Samvirkesenteret. Første utkast ferdig
20.01.17.
Bergen 2017 AS og Bergen kommune avtalte at Bergen 2017 AS skulle engasjere en ressurs
innen crowd management som kunne bistå i arbeidet med å planlegge publikumsflyt og
ivareta gode planer for store folkemengder. Crowd management ressurs skulle rapportere
faglig til samfunnssikkerhetskoordinator og administrativt til Bergen 2017 AS. Vest
politidistrikt og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerte befaring med crowd
management ressurs i Bergen. En prosjektplan for crowd management arbeidet ble
utarbeidet av crowd management ressurs.
Driftskontinuitetsprosjektet i Bergen kommune starter med overordnede
driftskontinuitetsanalyser for alle byrådsavdelingene. Maler og verktøy ble utarbeidet av
driftskontinuitetskoordinator, som også ledet alle analysemøtene. De overordnede
analysene ble ferdigstilt av byrådsavdelingene før jul 2016.
Samfunnssikkerhetskoordinator tok initiativ til et møte for å avklare kartløsning for sykkelVM. Avdeling for plan og geodata i Bergen kommune hadde begrenset kapasitet til å utføre
alt kartarbeidet knyttet til sykkel-VM. De hadde frem til nå hjulpet både Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap, Bymiljøetaten og Bergen 2017 AS med å utarbeide kart.
Det ble også behov for å diskutere hvilken programvare man skulle bruke for å lage kartene.
Bergen 2017 AS brukte Bikemaster, mens alle kommunens kartdata var tilknyttet ArcGIS. Det
var enighet om at det ville være hensiktsmessig å bruke felles kartsystem. Flere møter om
kartløsning ble holdt i det videre arbeidet.
Arbeidspakke trafikk arrangerte risikomøte kollektiv for å kartlegge risiko og sårbarhet
knyttet til kollektivtransport under sykkel-VM.
Samfunnssikkerhetskoordinator arrangerte første risikomøte med 9 aktører for å avklare
utfordringer og løsninger innen utrykningsveier under sykkel-VM. Bergen 2017, Statens
vegvesen, nødetater, Bymiljøetaten og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap deltar.
Møtet ble fulgt opp med møter den 12.06.16, 06.01.17, 06.02.17, 17.02.17, 30.03.17 og
12.06.17.
Samferdselskoordinator utarbeidet i desember en rapport med beskrivelser av
utrykningsveier og nødvendige tiltak som skulle følges opp. Bergen brannvesen tegnet
senere utrykningsveier inn i kart.
Etter intern korrespondanse i Forsvaret ble det sendt brev fra Forsvarsstaben til lokale
forsvarsaktører om at Forsvaret ikke støtter sivile arrangement. Det vises til at frist for å søke
om slik støtte var desember 2 år forut for arrangementet. Lokale forsvarsaktører måtte
derfor selv avgjøre støtte til sykkel-VM innenfor allerede gjeldende rammebetingelser.
En mulig ønsket støtte fra Forsvaret til lokale aktører omhandlet støtte til samfunnssikkerhet
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og beredskap ifm arrangementet og ikke til arrangementet i seg selv/arrangør. Det er
usikkert hvorvidt dette kom tydelig frem i korrespondansen på dette tidspunkt.
Bergen kommune, ved Bymiljøetaten og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap,
avtalte å utpeke en byromskoordinator og etablere en byromskoordinatorgruppe.
Gruppen skulle koordinere bruk av byrom under sykkel-VM og gjøre det enklere for Bergen
2017 AS ift godkjennelser av planer for bruk av byrom.
Bymiljøetaten utpekte byromskoordinator i desember 2016 og etablerte
byromskoordinatorgruppe i januar 2017. Gruppen bestod av representanter fra relevante
myndigheter knyttet til bruk av byrom. Gruppen hadde jevnlige møter frem til
arrangementsstart (totalt 11 møter).
Arbeidsgruppene kartla overordnet behov for bistandsressurser. Bistandsbehovet ble samlet
av samfunnssikkerhetskoordinator og bistandsanmodninger til Forsvaret og Sivilforsvaret ble
utarbeidet. Dette var midlertidige bistandsanmodninger – gjeldende frem til mer detaljerte
beredskapsanalyser var gjennomført våren 2017. Hensikten var å gi bistandsytere anledning
til å ta høyde for bistand til sykkel-VM i sine planer for 2017.
 Foreløpig bistandsanmodning sendt fra Vest politidistrikt til Sivilforsvaret 31.11.16
 Foreløpig bistandsanmodning sendt fra Vest politidistrikt til Forsvaret 6.12.16
Det var behov for avklaringer hos involverte aktører hvem som skulle motta og behandle
bistandsanmodningene og hvordan bistandsaktørene skulle forholde seg til disse.
Desember 2016
Basert på detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser startet arbeidet med å utarbeide
sikkerhetsplaner som skulle ivareta de konkrete tiltakene som ble identifisert i de detaljerte
risiko- og sårbarhetsanalysene. Selv om planutkast forelå tidlig pågikk arbeidet med å
ferdigstille sikkerhetsplanene til endelig versjon nesten helt frem til arrangementsstart.
 Brannvernplan – brannforebygging ferdig 30.08.17
 Plan for helsetjenester ferdig 29.08.17
 Trafikksikkerhetsplan ferdig 28.08.17
 Plan for Samvirkesenteret ferdig 12.09.17
 Objekt- og områdesikringsplaner ferdig 25.06.17
Plan for tunge sperringer knyttet til objekt- og områdesikring ble utarbeidet senere.
Leder for arbeidspakke trafikk (i Bymiljøetaten) ble midlertidig ansatt som
samferdselskoordinator hos Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune
for å ivareta planlegging og koordinering av samferdselsutfordringer knyttet til sykkel-VM.
Bergen kommune tok initiativ til å etablere en arbeidsgruppe for innbyggerinformasjon.
Bergen 2017 AS, Bergen kommune, politiet og Helse Bergen og Skyss deltok. Flere aktører
som øvrige arrangørkommuner, Statens Vegvesen mfl. ble involvert senere. Det ble bestemt
at dette ikke skulle være en arbeidsgruppe, men et nettverk for koordinering av informasjon
mellom de ulike aktørene.
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 15.12.16. Gjennomgang av status i de ulike
arbeidspakkene. Generell informasjon om organisering av arbeidet med sykkel-VM hos
involverte aktører, Arenagruppe Bergen, Byromskoordinatorgruppe, informasjon og
kommunikasjon samt karttjenester.
Bergen kommune og Vest politidistrikt etterlyste plan for Bergen 2017 AS sitt arbeid innen
sikkerhet og beredskap og om de skulle engasjere ressurs innen risikostyring/
sikkerhetsledelse.
Januar 2017
Bergen kommune, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ansatte
informasjonskoordinator (100 % stilling) for å planlegge og koordinere informasjonsarbeidet
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mot innbyggere knyttet til sykkel-VM.
Bergen kommunes prosjektorganisasjon bestod nå av samfunnssikkerhetskoordinator,
driftskontinuitetskoordinator, samferdselskoordinator og informasjonskoordinator.
Beredskapssjef i Bergen kommune ble prosjektleder.
Bergen kommune arrangerte temadag innen beredskapsanalyse og crowd management kurs
i samarbeid med crowd management ressurs. Totalt ca. 80 deltakere.
Temadagen og kurset skulle være til hjelp for arbeidet i arbeidspakkene.
Det ble arrangert nytt møte for å diskutere kartløsninger. Bikemaster ble vurdert som for
sårbart til bruk innen samfunnssikkerhet og beredskap og var uegnet til å planlegge
utforming av byrom i tilstrekkelig detalj. Valget falt derfor på ArcGIS-løsningen.
Vest politidistrikt hadde møter med nasjonale politiressurser, Politidirektoratet og
Forsvarsstaben for å orientere om sykkel-VM og bistandsbehov.
Bergen kommune, ved Byrådsleders avdeling, oversendte anmodning om ressurser innen
samfunnssikkerhet og beredskap til Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og andre
byrådsavdelinger i Bergen kommune.
Arbeidsgruppene startet arbeidet med å utføre detaljerte beredskapsanalyser.
 Temaberedskapsanalyse Brann- og redning ferdig 21.02.17
 Temaberedskapsanalyse Helse ferdig 28.02.17
 Temaberedskapsanalyse Trafikk ferdig 28.03.17
 Beredskapsanalyse Sikring og orden ferdig 09.03.17
Februar 2017
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 10.02.17. Orientering om TemaROS Trafikk,
Trafikksikkerhetsplan og Plan for kollektivtransport. Bergen 2017 AS presenterte utkast til
ROS analyse for ritt og organisering av sikkerhet i sykkelkolonne i henhold til UCI regler.
Gjennomgang av plan for Samvirkesenter samt prosess for ressursmøter, ressursbaser og
bistandsanmodninger.
Samfunnssikkerhetskoordinator etterlyste en helhetlig plan for Bergen 2017 AS sitt arbeid
innen sikkerhet og beredskap som kunne vise at relevante lover og regler var ivaretatt.
Bergen 2017 AS oversender utkast til risikoanalyse for sykkelritt, men ikke annen
dokumentasjon.
Arbeidet med detaljerte driftskontinuitetsanalyser i byrådsavdelingene som ble mest berørt
av sykkel-VM startet. De mest berørte byrådsavdelingene var Byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Byrådsavdeling for byutvikling samt
Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering. Analysearbeidet pågikk utover våren og de
ulike etater, seksjoner og enheter utarbeidet kontinuitetsplaner etter behov.
Grovanalyse innen crowd management ble ferdigstilt av crowd management ressurs
02.02.17. Samfunnssikkerhetskoordinator og crowd management ressurs etablerte en
gruppe med relevante aktører innen crowd management. Gruppen skulle styres av crowd
management ressurs og bistå i arbeidet med detaljanalyser og planer innen crowd
management.
Den 13.02.17 ble detaljert trafikkinformasjon, inkludert innbyggerkart, for stengte veier og
avstengte soner i Bergen under VM lansert. Pressemøte i Bergen rådhus ved Bergen
kommune og Hordaland Fylkeskommune. Kartene ble utarbeidet av Avdeling for plan og
geodata i Bergen kommune og var basert på tidligere kart som var utarbeidet i
Bymiljøetaten. Kartene omhandlet ikke øvrige kommuner.
Vest politidistrikt og Arbeidspakke samvirke arrangerte befaringstur til London, der de
besøkte sentrale samfunnsaktører (blant annet Scotland Yard, JESIP og London Traffic
Authorities). London turen bidro til en større forståelse for utfordringer som man ville stå
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overfor under sykkel-VM i Bergen.
Samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet for sykkel-VM ble presentert for diverse
samarbeidsutvalg innen helse.
Bergen kommune inviterte relevante aktører til ressursmøter for å beskrive
Samvirkesenterets behov for deltakelse og liaisoner.
 Ressursmøte frivillige ble holdt med 9 aktører den 6.02.17.
 Ressursmøte nødetater ble holdt med 7 aktører den 20.02.17.
 Ressursmøte samfunn ble holdt med 8 aktører den 22.02.17.
 Ressursmøte telekom ble holdt med 6 aktører den 28.02.17.
 Ressursmøte Bergen kommune ble holdt med 7 aktører den 6.03.17.
Bergen kommune startet arbeidet med å planlegge ombygging og tilrettelegging av
Samvirkesenteret i Bergen rådhus. Leder i arbeidsgruppe samvirke koordinerte arbeidet
sammen med ressurser fra Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap.
Arbeidet pågikk frem til arrangementsstart, men Samvirkesenteret var tilstrekkelig klargjort
til opplæringen i mai.
Mars 2017
Bergen kommune overleverte et avklaringsnotat der kommunens forventinger til Bergen
2017 AS sitt arbeid innen sikkerhet og beredskap spesifiseres. Det ble henvist til tidligere
møter og korrespondanse og offentlige bestemmelser relevant for store arrangement.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap engasjerte Geodata AS som kartleverandør til
arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap (i henhold til eksisterende rammeavtale).
Geodata AS bistår arbeidsgrupper med å lage:
 Innbyggerkart
 Planer for lokalisering og disponering av ressurser
 Samvirkekart
Vest politidistrikt og Bergen kommune inngikk midlertidig avtale med UMS om
lokasjonsbasert varsling under sykkel-VM (3 mnd. avtale). Løsningen gjorde det mulig å
sende varsel på SMS til alle personer innen et geografisk område.
Vest politidistrikt arrangerte sammen med UMS kurs den 26.04.17 for personer i politiet og
Bergen kommune som skulle operere UMS under sykkel-VM. Vest politidistrikt utarbeidet
beredskapsplan for bruk av UMS under sykkel-VM. Det ble også holdt et møte om UMS for
relevant personell rett før sykkel-VM.
Det ble den 8.03.17 oppstart av svartjeneste for innbyggere – «Spør oss om trafikken under
sykkel-VM» én onsdag i måneden hos Innbyggerservice, Bergen kommune. Det var da mulig
å komme innom eller spørre i nettmøte på Facebook. Bergen kommune og Skyss deltok fra
start, etter hvert også Statens Vegvesen. Frekvensen økte med ukentlige møter fra august
2017. Henvendelser ble også besvart fortløpende hos Innbyggerservice.
Det ble som del av driftskontinuitetsprosjektet arrangert analysemøte for samhandling
mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten den 21.03.17. Det var
utfordrende å skille mellom driftskontinuitet og beredskap innen legevakt-tjeneste og
akuttmedisinske tjenester.
Det ble arrangert risikomøter innen spesifikke tema for å finne risiko og risikoreduserende
tiltak.
 Risikomøte samband/telekom ble holdt med 18 aktører den 9.03.17 (med oppfølging
24.05.17 og 21.06.17)
 Risikomøte vann, avløp og renovasjon ble holdt med 13 aktører den 14.03.17 (med
oppfølging 16.05.17 og 15.08.17)
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 Risikomøte ekstremvær ble holdt med 12 aktører den 20.03.17 (med oppfølging 13.06.17
og 11.08.17)
En samlet tiltaksliste ble utarbeidet for systematisk oppfølging av tiltak som fremkom på alle
risikomøtene. Tiltakslisten ble koordinert av samfunnssikkerhetskoordinator.
Bergen 2017 AS valgte å fryse arbeidet innen crowd management i påvente av
organisatoriske og økonomiske avklaringer. Crowd management ressurs kunne ikke lenger
delta i arbeidet i påvente av avklaringer hos Bergen 2017 AS.
En egen undergruppe innen crowd management, (koordinert av samfunnssikkerhetskoordinator) for området rundt Busstasjonen fortsatte sitt arbeid.
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 24.03.17. Gjennomgang av plan for
Samvirkesenteret. Informasjon om mulig forskningsprosjekt hos Høyskolen på Vestlandet,
sambandsarbeidet, kartløsninger, arenaplan (foreløpig plan for utforming av byrom),
ressursbaser og bistandsanmodninger samt erfaringsseminar i mai.
Vest politidistrikt ga 29.03.17 Bergen 2017 AS tillatelse til å arrangere sykkel-VM 2017.
Tillatelsen ble gitt på vilkår.
Bymiljøetaten oversendte på vegne av byromskoordinatorgruppen brev til Bergen 2017 AS
om krav og tips i forbindelse med søknad om bruk av byrom ifm sykkel-VM. De representerte
myndigheter etterspør en samlet plan og dokumentasjon. Endelig frist for innsendelse av
søknad med fullstendig dokumentasjon ble satt til 1. juli 2017.
April 2017
Basert på behov som fremkom i de detaljerte temaberedskapsanalysene ble endelige
bistandsanmodninger til Forsvaret og Sivilforsvaret oversendt. Det ble også oversendt
bistandsanmodning til frivillige organisasjoner og andre kommuner (trafikkbetjenter og
bistand til Samvirkesenteret).
Vest politidistrikt mottok aldri formelt skriftlig svar fra forsvarsstaben eller forsvarets
operative hovedkvarter på endelig bistandsanmodning.
Lokale forsvarsaktører bidro innenfor allerede gjeldende rammevilkår.
Bergen kommune, ved Etat for bygg og eiendom, utarbeidet sammen med Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap, planer for ca. 25 ressursbaser til bruk for ressurser innen
samfunnssikkerhet og beredskap. Ressursbasene skulle ivareta de ulike aktørers behov for
lokalisering for å ivareta god samfunnssikkerhet og beredskap under sykkel-VM. Basene
skulle også være tilgjengelig som toalett- og pausefasiliteter for Bergen 2017 AS sine frivillige
(løypevakter og publikumsverter).
PST hever det generelle trusselnivået fra Mulig til Sannsynlig.
Arbeidsgruppene lagde sammen med Geodata AS kartlag som viste lokalisering og
disponering av ressurser. Dette inkluderte kartlag for blant annet:
 Brann- og redningsressurser
 Sikring- og ordensressurser
 Helseressurser
 Trafikkressurser
 Uttrykningsveier
 Crowd management
 Ressursbaser
 Sykkelløyper og arrangør-installasjoner
 Samvirkekart
Kartarbeidet ble i hovedsak ferdig i løpet av august.
Det ble arrangert møter 7.04.17 og 24.04.17mellom Vest politidistrikt, Bergen og Omland
Havnevesen og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap for å avklare organisering av
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SAKSBESKRIVELSE
sikkerhet og beredskap knyttet til sjøressurser under sykkel-VM.
Bergen 2017 AS svarte på avklaringsnotat innen sikkerhet og beredskap. De viste til tidligere
ansvars- og rollefordeling mellom Bergen 2017 AS og Bergen kommune, at Bergen 2017 AS
deltok i samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet, at Bergen 2017 AS hadde engasjert
ressursperson innen crowd management og var i dialog med vaktselskap. Bergen 2017 AS
opplyste også om at de hadde planer om å engasjere en sikkerhetsleder.
Høyskolen på Vestlandet ønsket å forske på effekten av Samvirkesenteret. Tilnærming og
metoder for datainnsamling ble planlagt.
Mai 2017
Det ble arrangert befaringstur til sykkelritt i Frankfurt for å se på løsninger og erfaringer
knyttet til trafikkutfordringer. Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, Bymiljøetaten,
Skyss, Statens vegvesen og Bergen 2017 AS deltok.
Bergen 2017 AS oversendte 05.05.17 utkast til søknad om bruk av byrom, der mer helhetlige
planer for de ulike byrommene fremkom. I utkastet var ikke tema innen sikkerhet og
beredskap ferdig planlagt/utarbeidet.
Byromskoordinatorgruppen behandlet utkast til søknad i møte 15.05.17 og fant søknaden
mangelfull. Gruppens medlemmer fikk i oppgave å komme med innspill til krav til
dokumentasjon for bruk av byrom.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ga blant annet innspill om mangelfull
dokumentasjon knyttet til krav i internkontrollforskriften, DSB sin veileder om sikkerhet ved
store arrangement samt fra analyser og risikomøter innen samfunnssikkerhet- og
beredskapsarbeidet.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerte erfaringsseminar 3-4 mai om store
arrangement med blant annet erfaringer fra sykkel-VM 93, OL-94, sykkel-VM i Richmond
2015. Presentasjonene omhandlet sikkerhet og beredskap knyttet til store arrangement. På
dag 2 ble arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til sykkel-VM i Bergen
presentert, herunder presentasjon fra alle arbeidspakkene. Ca. 150 deltakere.
Det ble holdt møte den 11.05.17 mellom Vest politidistrikt og Seksjon for samfunnssikkerhet
og beredskap om arbeidet knyttet til kriminalitetsforebyggende arbeid og plan for dette.
Vest politidistrikt planla og fulgt opp det videre arbeidet.
Bergen 2017 AS sendte ny oppdatert søknad til Statens vegvesen den 16.05.17, med
merknad om at vakt-/skiltplan og ROS analyse var under utarbeidelse. Statens vegvesen
videresendte søknad til politiet for uttalelse. Politiet ba om manglende dokumentasjon
(vaktplan og ROS analyse) innen 15.06.17. før de ville gi uttale.
Det ble arrangert risikomøter innen spesifikke tema for å finne risiko og risikoreduserende
tiltak.
 Risikomøte kommunikasjon ble holdt med 11 aktører den 19.05.17
 Risikomøte strøm ble holdt med 4 aktører den 29.05.17
 Risikomøte privat parkering og vekterbransje ble holdt med 10 aktører den 1.06.17
 Risikomøte informasjonssikkerhet og IKT ble holdt med 10 aktører den 20.06.17.
Tiltaksliste for risikomøter ble oppdatert med nye tiltak fra alle risikomøtene. En rapport som
oppsummerer risikomøtene ble ferdigstilt 20.08.17.
Sivilforsvaret ga tilbakemelding den 15.05.17 om at de ville bistå i henhold til endelig
bistandsanmodning. Dette som følge av øremerkede midler i revidert nasjonalbudsjett.
Det ble holdt et møte den 29.05.17 mellom Sivilforsvaret, Vest politidistrikt og Bergen
kommune for gjennomgang av praktisk utførelse og tverrfaglig planlegging.
Bergen 2017 AS godkjente videre fremdriftsplan for arbeid innen crowd management
16.05.17. To personer ble engasjert innen crowd management for å kunne planlegge og
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utføre arbeidet som skissert i fremdriftsplanen.
Det ble gjennomført nye presentasjoner av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet
knyttet til sykkel-VM for diverse samarbeidsutvalg innen helse.
Arbeidspakke trafikk ferdigstilte kontinuitetsanalyse for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet i
kollektivtransporten under sykkel-VM. Tiltakene fra analysen ble inkludert i
Trafikksikkerhetsplanen.
Røde Kors oversendte estimat for sanitetsbistand til Bergen kommune. Det var uavklart i
hvilket omfang Bergen 2017 AS og Bergen kommune skulle leie Røde Kors til sanitetsposter.
Operativt lederforum utarbeidet tiltakskort for utrykningsveier og Bergen brannvesen
utarbeidet sammen med Bergen 2017 AS en opplæringsfilm for slusing og utrykningskjøring i
sykkelløyper. Tiltakskortet og opplæringsfilm ble distribuert til relevante aktører.
Det ble også planlagt en øvelse for trening på slusing og utrykningskjøring i løypene –
øvelsen ble utført 16.09.17.
Første del av spørreundersøkelsen fra Høyskolen på Vestlandet ble sendt ut til aktuelle
respondenter.
Vest politidistrikt og Bergen kommune hadde møte om sperringer for byrom.
Person i Bergen og Omland Havnevesen ble engasjert som sikkerhetsleder i Bergen 2017 AS
fra og med 26.05.17.
Juni 2017
Bergen 2017 AS offentliggjorde sammen med sine samarbeidspartnere hovedinnholdet i
kulturprogrammet for sykkel-VM. I tillegg ble det sagt at det jobbes med en stor lokal artist
til åpningsseremonien. Offentlige aktører måtte revidere sine planer for bruk av byrom,
trafikkavvikling og nødvendige sikringstiltak.
Bymiljøetaten, på vegne av Byromskoordinatorgruppen, svarte Bergen 2017 AS med liste
over vilkår og krav for bruk av byrom med tilhørende dokumentasjonskrav. Frist for å
oversende endelig dokumentasjon ble satt til 1.08.17. Bergen 2017 AS skulle også presentere
en fremdriftsplan for det videre arbeidet innen 9.06.17.
Bergen kommune stilte krav til Bergen 2017 AS (som del av tillatelse til bruk av byrom) om
sanitetsposter i byrom.
Byromskoordinatorgruppen mottar fremdriftsplan fra Bergen 2017 AS, der samtlige
risikoanalyser og sikkerhet- og beredskapsplan skal ferdigstilles og oversendes 20.07.17.
Fremdriftsplanen sa også at Bergen 2017 AS skulle oversende dokumentasjon innen
sikkerhet og beredskap på høring innen 30.06.17.
Bymiljøetaten godkjente fremdriftsplanen i brev 14.06.17, men påpekte at fremdriftsplanen
ikke ivaretok alle krav.
Det ble holdt møte den 12.06.17 mellom Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og
Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering for avklaringer av psykososial beredskap under
sykkel-VM. Planlegging for bruk av et mer sentrumsnært mottakssenter startet og plan ble
ferdigstilt i august.
Det ble arrangert opplæring og Table-top for alle personer som var tilknyttet
Samvirkesenteret den 31.05.17, 08.06.17 og 14.06.17. Totalt ca. 120 personer deltok.
Detaljerte innbyggerkart «dag for dag», og offentliggjøring av Skyss’ rutetilbud ble lansert.
Bergen kommune foretok en spørreundersøkelse blant Bergens innbyggere som viste at
trafikkinformasjonen hadde nådd ut til mange, men langt fra alle.
PST viderefører det generelle trusselnivået på Sannsynlig. Videreføringen innebærer en
økning av politiets ressursbehov. Planene til Vest politidistrikt hadde tatt høyde for en mulig
videreføring av trusselnivået.
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 21.06.17. Informasjon om samvirkekart, planer for
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lokalisering og disponering av ressurser, ressursbaser, utrykningsveier samt status på Bergen
2017 AS sitt sikkerhet- og beredskapsarbeid. Gjennomgang av planer for juli, august og
september innen samfunnssikkerhet og beredskap. Runde rundt bordet: Hva er vi trygg på
og hva bekymrer oss?
Alle driftskontinuitetsplaner i Bergen kommune ble ferdigstilt. Arbeidet bidro til å sikre at
kommunale samfunnskritiske tjenester i størst mulig grad kunne opprettholdes under sykkelVM.
Juli 2017
Bergen kommune mottok Bergen 2017 AS sin dokumentasjon innen sikkerhet og beredskap
på høring den 30.06.17. Endelig dokumentasjon skulle foreligge 1.08.17 i henhold til svar på
søknad om bruk av byrom.
Dokumentasjonen var mangelfull og Bergen kommune ga tilbakemelding den 26.07.17 om
punkter som burde utbedres.
Vest politidistrikt vedtok flyforbudssone og generell stenging av indre havn i Bergen.
Sivilforsvaret utarbeidet utkast til CBRNE beredskapsplan for sykkel-VM. CBRNE står for
kjemiske, bakteriologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive stoffer. Bakgrunnen var
innspill om CBRNE beredskap på erfaringsseminaret 3-4 mai. Utkastet ble oversendt Seksjon
for samfunnssikkerhet og beredskap, som videresendte planen til Vest politidistrikt og Helse
Bergen.
Bergen kommune inngikk avtale med Røde Kors om 2 mobile sanitetsposter som kunne
settes opp der det var behov langs løypen og i byrom. Dette var sanitetsposter som kom i
tillegg til postene Bergen 2017 AS og sine underleverandører skulle ha i byrommene.
Bergen 2017 AS sendte den 25.07.17 søknad til Vest politidistrikt om endelig kulturprogram.
Vest politidistrikt svarte på søknaden 17.08.17.
Bergen 2017 AS sendte ny justert søknad om å arrangere sykkel-VM den 18.08.17. Denne ble
tatt til etterretning hos Vest politidistrikt ettersom forholdene var ivaretatt i tidligere
korrespondanse. Formelt svar fra Vest politidistrikt ble sendt 04.09.17.
August 2017
Bergen kommune og Vest politidistrikt utarbeidet samvirkematrise for bruk sammen med
Bergen 2017 AS. Matrisen ga retningslinjer for kommunikasjon mellom aktørene under
sykkel-VM.
Møte mellom UCI, Bergen 2017 AS, Vest politidistrikt og Bergen kommune ble holdt 8.08.17
for gjennomgang av samvirkematrise og andre rutiner innen sikkerhet og beredskap, blant
annet rittstopp-rutiner.
Bergen 2017 AS oversendte dokumentasjon innen sikkerhet og beredskap innen fristen
01.08.17.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap mente dokumentasjonen hadde et forbedringspotensial. Bergen 2017 AS opplyste at de ikke hadde til hensikt å møte de kvalitetskrav
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ønsket.
Bymiljøetaten, på vegne av Byromskoordinatorgruppen og Seksjon for samfunnssikkerhet og
beredskap, svarte Bergen 2017 AS den 16.08.17 og påpekte at mangelfull dokumentasjon
måtte leveres før tillatelse til bruk av byrom ble gitt. Endelige frist for oversendelse av
nødvendig dokumentasjon ble satt til 28.08.17.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap hadde møte med Bergen brannvesen for
diskusjon av CBRNE-beredskap og Sivilforsvarets utkast til CBRNE-beredskapsplan.
Bergen 2017 AS offentliggjorde sammen med sine samarbeidspartnere det endelige kulturprogrammet for sykkel-VM.
Bergen kommune, Innbyggerservice lanserte servicetelefonnummer for sykkel-VM (tlf nr.
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53032017) for innbyggere og publikum. Personer fra Skyss og Innbyggerservice bemannet
servicetelefonen. Det ble arrangert fellesopplæring for personer i forkant av lanseringen.
Bergen 2017 AS hadde ikke et dedikert servicetelefonnummer/svartjeneste publikum eller
innbyggere kunne ringe for å få informasjon. Bergen 2017 AS bidro med å bemanne
servicetelefonen med frivillige i arrangementsperioden.
Vest politidistrikt og Bergen kommune hadde møte den 11.08.17 for gjennomgang av PST sin
spesifikke trusselvurdering.
Den 18.08.17 ble det holdt møte med involverte aktører for å ferdigstille kartlag til bruk for
aktørene og i Samvirkesenteret.
Bergen 2017 AS sa opp kontrakten med en av to crowd management ressurser 18.08.17.
Dette medførte at Samvirkesenteret ikke hadde spesialist innen crowd management. Bergen
2017 AS ønsket å bruke gjenværende crowd management ressurs i egen kommando- og
kontrollsentral.
Statens vegvesen mottok manglende søknadsdokumentasjon fra Bergen 2017 AS, herunder
ROS analyse den 21.08.17 og vaktplan den 24.08.17. Endelig tillatelse til sykkelritt på veg ble
gitt til Bergen 2017 AS den 8.09.17.
Etat for bygg og eiendom og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap etablerte
ressursbaseansvarlige for alle ressursbaser, pause- og toalettfasiliteter som skulle brukes
under sykkel-VM.
Møte ble holdt mellom Sivilforsvaret, Helse Bergen, Bergen brannvesen, Vest politidistrikt,
Etat for helsetjenester og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap for diskusjon av
løsning for CBRNE beredskap under sykkel-VM. Sivilforsvaret, Etat for helsetjenester og
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap utveksler planer innen CBRNE. Øvrige aktører
oversendte ikke sine planer til andre aktører.
Vest politidistrikt utarbeidet et sambandsdiagram for bruk av nødnett under sykkel-VM.
DSB (avdeling for nød og beredskapskommunikasjon) arbeidet med å gjøre nødnett mer
robust for å møte et eventuelt stort behov for samband under sykkel-VM.
Bergen 2017 AS oversendte den 28.08.17 endelig søknad om bruk av byrom til
Bymiljøetaten. Det ble arrangert møte mellom Bymiljøetaten og Bergen 2017 AS den 1.09.17
for gjennomgang av søknaden.
Bymiljøetaten svarte, også på vegne av Byromskoordinatorgruppen og Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap, til Bergen 2017 AS den 08.09.17 at dokumentasjonen
fortsatt var ufullstendig og mangelfull. Det ble satt frist for oversendelse av manglende
dokumentasjon til 11.09.17.
Det ble den 22.08.17 og 24.08.17 arrangert heldagsøvelser i Samvirkesenteret. Ca. 100
personer deltok, både som liaisoner i Samvirkesenteret og som spillstab.
September 2017
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 1.09.17. Gjennomgang av struktur på Bergen 2017
AS sin sikkerhet og beredskapsplan, rapport fra risikomøtene, planer utarbeidet i de ulike
arbeidspakkene, befaring i Samvirkesenteret og presentasjon av samvirkekartet.
Bergen kommune og Vest politidistrikt ferdigstilte plan for tunge sperringer. Dette inkluderte
plan for bruk av kjøretøy for å slippe gjennom varelevering. Kjøretøyene skulle leveres av
Bergen kommune og måtte bemannes. Sivilforsvaret ble bedt om å bemanne kjøretøyene,
men hadde ikke mulighet. Løsningen ble at Forsvaret bemannet kjøretøyene.
Det ble arrangert befaringer med relevante aktører på alle ressursbaser, pause- og
toalettfasiliteter som skulle benyttes under sykkel-VM den 25.08.17, 4.09.17, 5.09.17 og
7.09.17.
Sivilforsvaret utarbeidet og delte sin endelige plan for CBRNE beredskap under sykkel-VM.
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Det ble arrangert møte om beredskapskommunikasjon under VM hos Bergen 2017
(oppfølging av risikomøte kommunikasjon).
Bergen 2017 AS og Bergen kommune arrangerte felles hovedsamling innen sikkerhet og
beredskap. Presentasjon av struktur og organisering av Bergen 2017 AS sin sikkerhet og
beredskapsplan samt om arrangementsplaner. Gjennomgang av arbeid utført i ulike
arbeidsgrupper innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Bergen 2017 AS overleverte endelig dokumentasjon innen sikkerhet og beredskap til øvrige
aktører.
Plan for evaluering ble sendt på høring til involverte aktører den 11.09.17
Frem til sykkel-VM hadde arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap inkludert
følgende antall arbeidsmøter:
 Komité for sikkerhet og beredskap: 10 møter
 Arbeidsgruppeledermøter: 8 møter
 Arbeidspakke brann- og redning: 11 møter
 Arbeidspakke helse: 14 møter
 Arbeidspakke samvirke: 26 møter
 Arbeidspakke sikring og orden: 5 møter
 Arbeidspakke trafikk: 29 møter
 Risikomøter: 13 møter inkludert oppfølgingsmøter
 Crowd management gruppe: 12 møter
 Byromskoordinatorgruppe: 11 møter
Totalt 139 offisielle arbeidsmøter innen samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg kommer
alle mindre avklaringsmøter, analysemøter, befaringer, opplæring, øvelser og samlinger
samt arbeidsmøter ressursbaseplanlegging, kartarbeid, samferdsel, driftskontinuitet og
informasjonskoordinering. Alle tiltak ble fulgt opp av de ulike aktørene.
Samvirkesenteret var operativt med 31 aktører hver dag fra kl. 0600 til kl. 2200 i
arrangementsperioden. Det ble loggført over 2000 loggpunkter i CIM, 290 episoder, herav 46
gule hendelser og 0 røde hendelser. En oppsummering av loggførte episoder og hendelser
• Savnede personer: 7 episoder
• Sperringer, sperresoner, trafikk innenfor sperringer: 66 episoder
• Rittgjennomføring og arrangementer: 15 episoder
• Menneskemengder og sikkerhet: 26 episoder
• Nødetater, nødetaters fremkomst: 18 episoder
• Skader, sykdom, helse: 12 episoder
• Renovasjon, forsøpling, toalettfasiliteter: 16 episoder
• Trafikkavvikling, samferdsel, kollektivt: 98 episoder
• Annet: 32 episoder
Mange episoder ble raskt koordinert i Samvirkesenteret og videre håndtert av de ulike
aktørene slik at episodene i liten grad utviklet seg. Konsekvensene episodene medførte ble
på denne måten begrenset.
Det ble etablert flere midlertidige legevakter under sykkel-VM, bemannet med blant annet
lege og sykepleier. Flere midlertidige legevakter hadde også bil med sjåfør. Sjøforsvarets
sanitet bemannet to midlertidige legevakter i Bergen sentrum. De midlertidige legevaktene
var åpen i perioden veiene var stengt, fra 08:00 til 19:00 eller 20:00. Bergen kommune hadde
5 midlertidige legevakter og Fjell, Øygarden og Askøy etablerte lege- og ambulansetjeneste i
større områder med begrenset tilkomst. De midlertidige legevaktene i Bergen hadde til
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sammen 143 konsultasjoner, 12 hjemmebesøk og 53 utrykninger.
Helse Bergen styrket ambulansetjenesten med flere ambulanser og forsterket bemanningen
på 113-sentralen. Egne planer ble utarbeidet for å sikre ambulansene god tilkomst til
sykehusene. Det ble også brukt SMS-løsning som sikret at pasienter med størst behov i
drosjer og privatbiler kunne passere noen av sperringene. Det var stor aktivitet i 113sentralen. Merarbeidet kom som en følge av større behov for telefonisk veiledning – antall
oppdrag økte ikke vesentlig under sykkel-VM. De midlertidige legevaktene avlastet den
akuttmedisinske spesialisthelsetjenesten.
Possibility AS, Kulturoperatørene AS, Fjell-, Øygarden-, Askøy- og Bergen kommune hadde
avtaler med frivillige hjelpeorganisasjoner om sanitetsposter i publikumsområder. Røde Kors
hjelpekorps bemannet sanitetsposter i Fjell, Øygarden og Bergen, mens Norsk Folkehjelp
hadde sanitetsposter på Askøy. Possibility AS og Kulturoperatørene AS bestilte
sanitetsposter på Festningskaien, Bryggen, Fisketorget, Torgalmenningen og Byparken.
Kommunene bestilte sanitetsposter langs løypen og på større publikumsområder.
Bergen 2017 AS hadde sanitetspost ved Grieghallen og på Festplassen. Disse ble bemannet
av frivillige hos Bergen 2017 AS. Bergen 2017 AS hadde også en skadestue med
legebemanning ved målområdet utstyrt i henhold til UCI sine retningslinjer samt med
ultralyd og røntgen. Det var også ambulanser, legebiler samt leger på motorsykler i sykkelkolonnen, som kunne bistå ved hendelser i og langs løypen.
Politiet delte løype- og publikumsområdene i 10 vaktsoner med ansvarlig vaktsoneleder i
hver sone. Bergen 2017 AS sine vaktsoner samsvarte i hovedsak med politiets inndeling av
ansvarsområder for enklest mulig koordinering. Til sammen ca. 900 tjenestepersoner var
involvert i politiets sykkel-VM arbeid, herav ca. 600 tjenestepersoner fra andre politidistrikt.
Mellom 450-750 tjenestepersoner var i sykkel-VM tjeneste hver dag. Politiets ressurssetting
omhandlet vakter i byrom og langs løypene, spaning, IP3 kompetanse, vinningsgruppe
(Oslo), etterforskningsledelse kategori A (Oslo), maritim tjeneste (2 politibåter i drift, 1 i
reserve), MIK-ressurser og MC-ressurser. Videre var det bistand fra nasjonale
beredskapsressurser, som beredskapstroppen, bombegruppen, helikoptertjeneste, krise- og
gisselforhandlere og teknisk-taktisk spaning. Politiet doblet kapasiteten på
operasjonssentralen og forsterket mobiliseringskravet og bemanningen i
stabsorganisasjonen under mesterskapet. Politiets vaktjournal viste at antall loggførte
oppdrag lå noe over tilsvarende periode i fjor. Innen ro og orden var det også en liten
økning. Bakgrunnen for dette kan godt være at en hadde flere politifolk ute som oppdaget
mer. I forhold til vinning var dette lavere enn normalt. Dette nok på grunn av flere
tilstedeværende politi. Ingen alvorlige hendelser.
Det ble etablert 26 tunge sperringer i Bergen sentrum. På 12 sperringer som krevde rask
åpning for utrykningskjøretøy og varetransport ble kommunale biler brukt som del av
sperringene. Sjøforsvaret stilte med personellressurser for å bistå med bemanning av
sperrepostene.
Kommunale brann- og redningstjenester etablerte midlertidige baser for sine ressurser for å
sikre tilgang til områder med begrenset tilkomst. I Askøy, Fjell og Øygarden ble brannbiler og
mannskaper utplassert på strategiske lokasjoner i timene veiene var stengt. Brann- og
redningsetatene i regionen forsterket bemanningen og samarbeidet for å ivareta best mulig
beredskap under mesterskapet. I Bergen kommune, med rundløype i flere dager, ble det
etablert til sammen 9 baser/lokasjoner for brann- og redningsressursene i tillegg til ordinære
brannstasjoner. Bergen brannvesen økte sin vaktbemanning fra 37 til 50 personer, etablerte
ELS-stab og planer for å mobilisere ekstraressurser innen kort tid. Salg av 2 mannskapsbiler
og 1 brannbåt ble utsatt slik at disse kunne brukes under sykkel-VM. Det ble også brukt 3
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mindre biler som fremskutte enheter. I tillegg ble store ressurser satt av til
brannforebyggende arbeid under mesterskapet. Egne planer, sjekklister og rutiner for
brannforebyggende aktiviteter ble utarbeidet og fulgt opp. 110-sentralen opplevde en svak
økning av oppdrag sammenlignet med tilvarende periode året før. Flere oppdrag enn
normalt ble løst uten at 110-sentralen sendte ut personell.
Det ble etablert 25 ressursbaser og pausefasiliteter for samfunnssikkerhet- og
beredskapsressurser i Bergen kommune. Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune
hadde ansvaret for de fleste ressursbasene. 6 av lokasjonene var oppholdsbase for flere
aktører, herunder Sivilforsvaret, midlertidige legevakter, brannvesenet, Sjøforsvaret, BKK,
Bergen Vann, etc. Øvrige lokasjoner var tilgjengelige pausefasiliteter for blant annet politiet,
brannvesenet, frivillige hos Bergen 2017 AS, trafikkbetjenter/Bymiljøetaten, etc.
Indre havn var base for sjøressurser, koordinert av Bergen og Omland Havnevesen, politiet
og Kystvakten. Kystvaktfartøyet KV TOR med tilhørende ressurser ble brukt som
kommandoplass. Andre tilgjengelige fartøyer var politibåter, slepefartøy, brannbåter,
dykkeberedskap, oljevernfartøy og frivillige hjelpeorganisasjoner (Røde Kors båt og
redningsskøyte).
Sivilforsvaret var utplassert på 4 ulike ressursbaser fordelt på områder med begrenset
tilkomst (ca. 50 personer). Ressurser på basene var innsatslag med grunnleggende utstyr for
bruk ved personskader, brann, sikringsoppdrag og svikt i kritisk infrastruktur. På en av
basene ble det også satt opp mobil renseenhet (CBRN) med tilhørende personell.
Sivilforsvaret hadde også innsatslag og materiell tilgjengelig på Fløyen onsdag 20.
september, herunder flere ATV’er for transport av utstyr, personell og pasienter.
Sivilforsvaret hadde ansvaret for ressursbasen på Koengen.
Bergen Vann og Bymiljøetaten samarbeidet om å ha lastebil/gravemaskin, skiltvogn og
mannskapsbil på 2 ressursbaser.
I tillegg til liaisoner i Samvirkesenteret etablerte de involverte aktører forsterket
beredskapsorganisasjon for å ivareta robust håndtering av eventuelle episoder og hendelser
som inntraff.
Drift av kommunale tjenester i kommunene fungerte uten kritiske hendelser i
arrangementsperioden. Noen få mindre utfordringer knyttet til transport oppstod i Bergen
(skole og sykehjem). Fjell kommune opplevde også utfordringer ved stenging av løype lørdag
23. september.
Bergen 2017 AS meldte om tre alvorlige hendelser med sykehusinnleggelser, men alle ble
utskrevet fra sykehuset kort tid etter arrangementet.
Statens vegvesen opplevde bedre trafikkflyt enn forventet og anslår ca. 50 % nedgang i
biltrafikken. Det ble størst utfordringer i trafikken torsdag 21. september med mye kø.
Bymiljøetaten hadde mange personer ute i byrommene og styrket bemanning av
trafikkbetjenter (totalt 60 trafikkbetjenter). De hadde også leid inn 4 bergingsbiler for raskt å
kunne fjerne feilparkerte biler, f eks i gater som var viktige for utrykningskjøring. Det ble
utfordringer knyttet til avfallshåndtering på Fløyen, noen feilparkeringer, åpning av løypene
etter rittslutt og fremkommelighet for myke trafikanter.
Skyss hadde leid inn ekstra busser, utarbeidet egne bussruter og rutetabeller tilpasset
stengte veier, økte hyppigheten på bybanen og etablerte ekstra bussterminal sør for Bergen
busstasjon. De hadde mye skilt og mange personer på Bergen busstasjon for å informere og
veilede reisende. Det ble satt opp egne shuttlebusser fra den nye terminalen til sentrale
knutepunkt i bydelene samt egen shuttlebuss mellom Bergen busstasjon og sykehusene. Det
ble noen utfordringer knyttet til fremkommelighet for busser, både ved åpning/stenging av
sykkeltrasé, gjennom slusepunkter og i planlagte traséer/veikryss. Bybanen hadde ingen
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innstillinger. Det var mest mennesker på Bergen busstasjon søndag 24. september og de som
ventet lengst på bybane ventet da 20 minutter.
BKK hadde færre hendelser enn normalt, grunnet værforhold og bevisst lite arbeid på nettet.
Det røk en kabel på Øvre Korskirkeallmenning, som mørkla Fløyen 15 minutter søndag 24.
september. Dette er hendelser som er umulig å gardere seg mot. Beredskapen til BKK
fungerte godt og forholdene ble raskt rettet.
Noen mindre utfordringer med tilkomst og forsøpling, men renovasjonsselskapene
samarbeidet godt og planene fungerte stort sett som tiltenkt.
Svartjenesten hos Innbyggerservice på telefon, mail og chat var operativ 13.-24.09, alle
dager 07.00-19.00 (2 vaktlag). Det var i hovedsak personell fra Seksjon informasjon som
bemannet svartjenesten, men også personer fra Bergen 2017 AS bidro. Totalt 36 personer
var involvert i svartjenesten som håndterte til sammen 13 498 telefoner, 979 e-poster og
1369 chat-meldinger. Vaktlagene varierte med mellom 9 til 19 personer fordelt på sosiale
medier, resepsjon og telefon. Maksimalt antall svarte henvendelser på samme dag var 1383
telefoner (mandag 18. september), 160 chat-meldinger (tirdag 19. september) og 161 eposter (onsdag 13. september).
Oktober 2017
Andre del av spørreundersøkelsen fra Høyskolen på Vestlandet ble sendt ut til aktuelle
respondenter.
Evalueringsskjema for arbeidsgrupper ble sendt ut den 6.10.17. Frist for tilbakemelding var
1.11.17. Alle arbeidsgrupper leverte evalueringsskjema utenom arbeidsgruppe helse.
Evalueringsskjema for aktører ble sendt ut den 11.10.17. Frist for tilbakemelding var 1.11.17.
18 av totalt 24 aktører leverte evalueringsskjema.
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 5.10.17. Oppsummering av episoder og hendelser
under sykkel-VM fra de ulike aktørene og gjennomgang/godkjenning av Plan for evaluering.
November 2017
Individuell evalueringsundersøkelse ble sendt til ca. 250 personer som hadde vært involvert i
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet. Evalueringsundersøkelsen inkluderte spørsmål
knyttet til arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM samt spørsmål om
Samvirkesenteret for personer tilknyttet dette. Svarfrist 15. november. Totalt 104 personer
svarte på den individuelle evalueringsundersøkelsen (40%). Tilsvarende undersøkelse ble
sendt til personer som hadde vært involvert i driftskontinuitetsarbeidet.
Desember 2017
Evalueringsrapporten ble sendt på høring til aktører i Komité for sikkerhet og beredskap 1.
desember 2017 – Høringsfrist 8. desember 2017.
Møte i Komité for sikkerhet og beredskap 15.12.17. Presentasjon og utdeling av
evalueringsrapport til aktørene.
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25 Vedlegg C: Offisielt program med løypekart
Lørdag 16. september
Trening lagtempo, individuell tempo
Bedriftsstafett opp Fløyen
Åpningsseremoni
Åpningsfest
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
Søndag 17. september
VM-gudstjeneste
Trøorgel eller salmesykkel?
Lagtempo kvinner elite
Omvisning: Sykkelvandring i Skulpturløypen
Show med Vennebyen
Treblås: Konsert for rare fugler.
Medaljeseremoni – Lagtempo kvinner elite
Lagtempo menn elite
Medaljeseremoni – Lagtempo menn elite
Konsert: Jan Eggum med Oslo Strings
Bergen Impro Laug på Cornerteateret
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
Mandag 18. september
Prestasjonskonferansen 2017
VM-seminar
Individuell tempo kvinner junior
Medaljeseremoni – Individuell tempo kvinner
junior
Individuell tempo menn under 23
Show med Vennebyen
sykkel-VM Aktivitetspark
Medaljeseremoni – Individuell tempo menn
under 23
Konsert: Sigrid Moldestad med band
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
Tirsdag 19. september
VM-seminar
Individuell tempo menn junior
Konsert: En Sykkelsymfoni!
sykkel-VM Aktivitetspark
Medaljeseremoni – Individuell tempo menn
junior
Show med Vennebyen
Individuell tempo kvinner elite
Medaljeseremoni – Individuell tempo kvinner
elite

Askøy, Bergen sentrum,
Fløyen
Fløyen
Torgallmenningen
Bryggen arena
Lille Ole Bull Scene

10:00 - 13:30

Torgallmenningen
Torgallmenningen
Bergen sentrum/Askøy
Store Lungegårdsvann
Torgallmenningen
Paradeplassen, Bergenhus
Festning
Torgallmenningen
Bergen sentrum/Askøy
Torgallmenningen
Torgallmenningen
Cornerteateret
Ole Bull Scene

11:00 12:00 12:05 - 13:55
13:00 13:00 - 13:30
14:00 -

Grieghallen
Ole Bull Scene
Bergen sentrum
Torgallmenningen

08:30 - 20:00
10:00 - 14:00
10:35 - 11:50
Ca. 12:10

Bergen sentrum
Torgallmenningen
Nygårdsparken
Torgallmenningen

13:05 - 17:50
14:00 - 14:30
14:00 - 18:00
Ca. 18:10

Torgallmenningen
Lille Ole Bull Scene

18:30 - 19:45
21:00 -

Ole Bull Scene
Bergen sentrum
Torgallmenningen
Nygårdsparken
Torgallmenningen

10:00 - 14:00
11:35 - 13:55
12:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Ca. 14:15

Torgallmenningen
Bergen sentrum
Torgallmenningen

14:30 - 15:00
15:35 - 17:15
Ca. 17:35

14:00 - 15:00
17:00 - 18:30
20:00 21:00 -

Ca. 14:15
15:35 - 17:25
Ca. 17:45
18:15 20:00 21:00 -
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Konsert: Ausekarane
Sykkelkonferanse
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
MusikalDIGG gjester Cornerteateret!
Onsdag 20. september
Sykkelløp for barn og eldre
VM-seminar
Sykkelgerilja med BIT20 Klubb
Show med Vennebyen
Omvisning: Sykkelvandring i Skulpturløypen
Individuell tempo menn elite
sykkel-VM Aktivitetspark
Show med Vennebyen
Medaljeseremoni – Individuell tempo menn
elite
The Official After Race Party
Konsert: Klassiske perler med Sjøforsvarets
Musikkorps med solist
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
Torsdag 21. september
VM-seminar
Trening Fellesstart
Omvisning: Sykkelvandring i Skulpturløypen
Sykkelgerilja med BIT20 Klubb
Publikumsritt - Race to Celebrate
sykkel-VM Aktivitetspark
Allsang fra Bergen: Sanger og artister fra
Bergensregionen
Bike-In-kino. Gratis adgang.
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
Artistisk lyssetting: Pyttane Lighthouse
Fredag 22. september
Et hav av muligheter
VM-seminar
Fellesstart kvinner junior
Show med Vennebyen
sykkel-VM Aktivitetspark
Sykkelgerilja med BIT20 Klubb
Medaljeseremoni – Fellesstart kvinner junior
Omvisning: Sykkelvandring i Skulpturløypen
Fellesstart menn under-23
Barneteater: Greger Grinebiter
Show med Vennebyen
Gatefest i Skostredet
Medaljeseremoni – Fellesstart menn under-23

Torgallmenningen
Høyskolen på Vestlandet
Lille Ole Bull Scene
Cornerteateret

18:00 - 19:30
18:00 - 21:30
21:00 21:30 -

Bergen sentrum
Ole Bull Scene
Rasmus Meyers allé
Torgallmenningen
Store Lungegårdsvann
Bergen sentrum, Fløyen
Nygårdsparken
Torgallmenningen
Torgallmenningen

10:00 - 12:00
10:00 - 14:00
12:00 12:00 - 12:30
13:00 13:05 - 17:25
14:00 - 18:00
16:00 - 16:30
Ca. 17:50

Bryggen Arena
Torgallmenningen

18:00 18:30 - 19:45

Lille Ole Bull Scene

21:00 -

Ole Bull Scene
Bergen sentrum,
Øygarden, Fjell
Store Lungegårdsvann
Rasmus Meyers allé
Bergen sentrum
Nygårdsparken
Torgallmenningen

10:00 - 14:00
10:30 - 13:00

USF Verftet
Lille Ole Bull Scene
Pyttane/Liatårnet, Fjell
kommune.

20:00 21:00 21:30 -

Grieghallen
Ole Bull Scene
Bergen sentrum
Torgallmenningen
Nygårdsparken
Rasmus Meyers allé
Torgallmenningen
Store Lungegårdsvann
Bergen sentrum
Cornerteateret
Torgallmenningen
Skostredet
Torgallmenningen

08:30 - 15:00
10:00 - 14:00
10:05 - 12:15
11:00 - 11:30
12:00 - 18:00
12:30 Ca. 12:35
13:00 13:15 - 17:35
14:00 14:00 - 14:30
17:00 Ca. 17:55

13:00 13:00 14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
19:00 - 20:45

Side 136 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

The Official After Race Party
Konsert: Vill Vill Vest-artister
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
Lørdag 23. september
Fellesstart menn junior
Presentasjon Santini Kolleksjon
Show med Vennebyen
sykkel-VM Aktivitetspark
Sykkelgerilja med BIT20 Klubb
Omvisning: Sykkelvandring i Skulpturløypen
Familiedag i Skostredet med internasjonal
stemning
Medaljeseremoni – Fellesstart menn junior
Fellesstart kvinner elite
Show med Vennebyen
Medaljeseremoni - Fellesstart kvinner elite
The Official After Race Party - Saturday
Konsert: Bergensband
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!
Søndag 24. september
Fellesstart menn elite
sykkel-VM Aktivitetspark
Omvisning: Sykkelvandring i Skulpturløypen
Show med Vennebyen
Medaljeseremoni – Fellesstart menn elite
Konsert: Avslutningsseremoni
Live talkshow: VM Spezial - Folk og Finn!

Bryggen Arena
Torgallmenningen
Lille Ole Bull Scene

18:00 18:30 21:00 -

Bergen sentrum,
Øygarden, Fjell
Torgallmenningen
Torgallmenningen
Nygårdsparken
Skostredet
Store Lungegårdsvann
Skostredet

09:30 - 12:45

Torgallmenningen
Bergen sentrum
Torgalmenningen
Torgallmenningen
Bryggen Arena
Torgallmenningen
Lille Ole Bull Scene

Ca. 13:05
13:30 - 17:30
16:00 - 16:30
Ca. 17:50
18:00 18:00 - 20:30
21:00 -

Bergen sentrum,
Øygarden, Fjell
Nygårdsparken
Kunstgarasjen,
Møllendalsveien 15
Torgallmenningen
Torgallmenningen
Torgallmenningen
Lille Ole Bull scene

10:05 - 16:45

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
12:00 - 18:00
12:30 13:00 13:00 - 17:00

12:00 - 18:00
13:00 13:00 - 13:30
Ca. 17:05
17:40 21:00 -
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Lagtempo: Lørdag 16. og søndag 17. september

Side 138 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

Individuell tempo, mandag 18. og tirsdag 19. september
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Individuell tempo, onsdag 20. september
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Fellesstart, torsdag 21. til søndag 24. september
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Fellesstart rundløype, torsdag 21. til søndag 24. september
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26 Vedlegg D: Evalueringsskjema fra aktører
Dette vedlegget inneholder evalueringsskjema fra de fleste aktører som var medlem i Komité for
sikkerhet og beredskap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Aktører
Askøy kommune
Bergen 2017 AS
Bergen City Event
Bergen kommune, Bergen brannvesen
Bergen kommune, Bymiljøetaten
Bergen kommune, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap
Bergen og Omland Havnevesen
BIR
BKK
Fjell kommune og Sotra brannvern IKS
FORF
Geodata AS
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Hordaland Røde Kors
HV09
Sivilforsvaret
Sjøforsvaret/Haakonsvern
Skyss
Statens vegvesen
Telenor
Telia Norge AS
Vest politidistrikt
Øygarden kommune

Levert
X
X

Invitert

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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26.1 Askøy kommune
Aktør:

«Askøy kommune»

Dato:

«20.10.2017»

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X6
1
2
3
4
5
1a: Dette var bra: Vi er svært fornøy med metodikken som ble brukt under hele denne prosessen.
Dialogene mellom de forskjellige aktørene har fungert utmerket.
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra: Alle gruppene har fungert på en meget god måte.
2b: Dette kunne vært bedre: Kunne vært tidligere involvert i noen av gruppene. Her kan nevnes
trafikkgruppen. Ett eksempel her er at sperrekart som ligger ute på nettet til publikum stopper i
Bergen kommune ved grensene til øy kommunene. Er man med i prosessen, bør man være med i
hele prosessen.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X6
1
2
3
4
5
3a: Dette var bra: Vi mener at dette har vært meget proft utført.
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X6
1
2
3
4
5
4a: Dette var bra: Lette forståelig og meget konkret.
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
X5
1
2
3
4
6
5a: Dette var bra:
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5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X6
1
2
3
4
5
6a: Dette var bra: Sammensetningen av gruppen er basert på at alle skal bli hørt og sett og ikke
minst ta lærdom av hverandre. Vi mener vi har hatt en viktig oppgave og rolle i dette arbeidet.
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
1
2
3
4
5
6
7a: Dette var bra:
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra: Hadde gode planer, men vi ble ikke satt på noen spesielle prøver.
8b: Dette kunne vært bedre:
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X6
1
2
3
4
5
9a: Dette var bra: Arbeidet som er lagt ned i dette kan brukes i annen sammenheng når det gjelder
samfunnsikkerhet og beredskap.
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Alle kommunene i regionen må kunne samarbeide om samfunnssikkerhet og beredskap på et helt
annet nivå enn i dag.
sykkel-VM er en god plattform for å lykkes med dette arbeidet i fremtiden.
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26.2 Bergen 2017 AS
Aktør:

«Bergen 2017 AS»

Dato:

«09.11.17»

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skala verdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X4
1
2
3
5
6
1a: Dette var bra:
Grundig styringsdokument og prosjektplan.
1b: Dette kunne vært bedre:
Svært omfattende dokumentasjon som krever både god forkunnskap og forståelse av fagområdet,
spesielt for de mange aktørene som var involvert fra arrangørens side. Dokumentasjonen kunne
også med fordel oftere vært oppsummert eller framstått i en mer samlet form. På den måten kan
også de med mindre fagkunnskap i større grad få eierskap eller følelse av involvering i arbeidet.
Mange deltok i flere arbeidsgrupper i forkant av SVM, noe som kan ha bidratt til at dokumentasjon
fremsto som, eller ble oppfattet som uoversiktlig - og for mange også uoverkommelig mht
tilstrekkelig kunnskap om tematikken. Flere utfordringer med tilganger til CIM og Sharepoint i
prosjektperioden bidro nok også til dette.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X4
1
2
3
5
6
2a: Dette var bra:
I all hovedsak godt samarbeid og arbeidsklima
2b: Dette kunne vært bedre:
Ettersom det ble flere utfordringer knyttet til behovet for avklaringer rundt Bergen 2017
sikkerhetsfunksjon, en funksjon som kom for sent på plass, er det læring å hente både hva gjelder
forkunnskaper, prosess og felles virkelighetsforståelse både under planlegging, operasjonalisering og
ikke minst gjennomføring av planverket. Arrangementskunnskap, erfaringsoverføring og tidligere
avklarende dialog med tydelig avstemt plan for framdrift vil være områder det vil ligge gode
læringspunkter i for fremtidige store, åpne og bynære arrangementer i Bergensregionen.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X4
1
2
3
5
6
3a: Dette var bra:
Se punkt ovenfor
3b: Dette kunne vært bedre:
Se punkt ovenfor
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4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X4
1
2
3
5
6
4a: Dette var bra:
I all hovedsak var analyser, planverk og presentasjoner av god kvalitet. Se også spm 1
4b: Dette kunne vært bedre:
Detaljnivået gjorde at mange ikke klarte å absorbere eller håndtere de store mengdene med
informasjon. Spesielt for de uten forkunnskaper eller forutgående opplæring, kunne dette være
krevende. En tidlig gjennomgang og forventningsavklaring med arrangør underleverandører er trolig
noe som burde vært tatt høyde for.
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
X5
1
2
3
4
6
5a: Dette var bra:
God struktur.
5b: Dette kunne vært bedre:
Detaljnivået krevende for de med mindre kunnskap om tema og metode.
Det kunne også ha vært gjennomført erfaringsseminar på tidligere tidspunkt i prosessen, der
arrangementserfaring fra flere arrangement kunne vært vektlagt.
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X4
1
2
3
5
6
6a: Dette var bra:
Gitt arrangørens egne forutsetninger og gitt utfallet av arrangementet, ok informasjonsdeling og
roller tilstrekkelig ivaretatt.
6b: Dette kunne vært bedre:
På et tidligere tidspunkt etablere felles forståelse for oppgavefordeling, behov for støtte og
klargjøring tidskritiske leveranser/prosjektplan. At dette ikke ble en optimal prosess, ble trolig en
stor kostnadsdriver for arrangør.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
X4
1
2
3
5
6
7a: Dette var bra:
Ressurstilgangen bra og hensiktsmessig
7b: Dette kunne vært bedre:
Tilgang til ressursene under arrangementet skulle vært avklart raskere mht bistand, støtte, rolle
ansvar og mulighetene for rask støtte, for eksempel ved ekstremvær og behov for rask hjelp i løypen
– personell/materiellsikkerhet. Innledningsvis i arrangementet tok det for lang tid å få rask hjelp til
ulike oppgaver som berørte arrangementets sikkerhetsutfordringer generelt
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
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sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X4
1
2
3
5
8a: Dette var bra:
Samtlige innmeldte hendelser håndtert av BG17KO i samarbeid med Samvirkesenteret

6

8b: Dette kunne vært bedre: Se pkt 7 b
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X4
1
2
3
5
6
9a: Dette var bra: I all hovedsak bra i de møtene som arrangør deltok i.
9b: Dette kunne vært bedre:
Manglende felles forståelse for ståsted, arrangørutfordringer, detaljnivå ROS for underleverandører
m.m bidro til uavklart og sen igangsettelse for arrangementet sin operasjonelle fase. Dette ble en
svært krevende oppgave å lande, spesielt mht dokumentasjon for de mange underleverandører
innen arena og venues.
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Under arrangementets normaldrift, der arrangør fulgte sikkerhetsplanen, var valgt organisering
tilfredsstillende og de mange oppdragene løst fortløpende i et tilfredsstillende samarbeid. Fra et
arrangørs ståsted, og i tråd med tidligere læring, anbefalinger og erfaringsoverføring for store og
åpne arrangementer bla i Richmond og Bergen, er hovedutfordringen ved en slik organisering
avstanden og tidstapet som oppstår når hendelser nærmer seg rødt eller blir røde. Bergen 2017
managere i BG17KO opplevde gjennomgående at når en hendelse krevde raske avgjørelser eller
støtte, så ble avstanden for stor til Samvirkesenteret og ting tok unødvendig lang tid. Både UCI og
arrangørene fra Innsbruck støtter dette synet og reagerte på at BG17 KO ikke var en fullintegrert del
av Samvirkesenteret. Dette følger anbefalinger fra tidligere store og bynære arrangement mht
organisering, kommando og kontroll. Fra et arrangørs ståsted er det også svært viktig at fremtidig
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid bringer både arrangementskompetanse og operativ
erfaring fra tilsvarende arrangementer inn i planleggingsprosessene på et så tidlig stadium som
mulig. Dersom et fremtidig Samvirkesenter fremdeles kunne inneha en beslutningsstøtte, vil det
uansett fra et arrangørs ståsted være smart å fysisk plassere arrangør nærmere de operative
beslutningstakere, herunder politiet særskilt. Både under TSR 14 og HD 16 var en innsatsleder fra
Politiet til enhver tid samlokalisert med arrangør sikkerhetsansvarlig. For veien videre bør det også
etableres arbeidsfellesskap der sentrale aktører kan dele læring, erfaring samt opprettholde
kompetanse for denne typen komplekse arrangementer og operasjoner.
For øvrige læringspunkter ift selve arrangementsgjennomføringen, ser Bergen 2017 egen rapport
når denne foreligger. Hovedtema i denne rapporten vil være tilbakemelding fra Bergen 2017
fagområder (managere og underleverandører venue/arena) - læring, kunnskap og
erfaringsoverføring oppsummert med hovedkonklusjoner. I tillegg vil rapporten inneholde
tilbakemeldinger fra samarbeidende kommuner vedrørende sikkerhet og beredskap under
planlegging og gjennomføring av arrangementet.
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26.3 Bergen kommune, Bergen brannvesen
Aktør:

«Bergen brannvesen»

Dato:

«20.10.17»

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
x3
1
2
4
5
6
1a: Dette var bra:
1b: Dette kunne vært bedre: Spørsmålene som stilles her kan ikke vurderes samlet, all den tid det er
mulig at deler av arbeidet ble oppfattet som meget bra og andre sider blir vurdert som mindre
tilfredsstillende. Burde vært delt opp i flere spørsmål. Blir ikke utdypet her
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
x3
4
1
2
5
6
2a: Dette var bra: Veldig bra atmosfære mellom de fleste aktørene.
2b: Dette kunne vært bedre: Benyttet ikke prosjektside, og selv om det kunne lettet noe av arbeidet,
ble det en oppfattelse av at det var få som brukte det verktøyet. Mulig at det ikke stemmer, men
som sagt en antagelse.
Manglende respekt for risiko som var avklart og aktører som arbeidet bak ryggen på flere av
samarbeidspartnerne. Dette førte til samarbeidsklimaet ble redusert i forhold til enkelte aktører
relatert til både organisasjon og person. På bakgrunn av det burde scoren vært enda lavere.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
x4
1
2
3
5
6
3a: Dette var bra: Veldig mye kompetanse samlet
3b: Dette kunne vært bedre: Møtene var ofte for lange og hadde for mange deltakere, spesielt i
forhold til møteroms fasiliteter. Flere deltakere som hadde få eller ingen innspill.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
x4
1
2
3
5
6
4a: Dette var bra: Veldig mye bra arbeid i fra flere aktører, og det ble presentert flere risiko som
kunne ha potensiale til å lage store problemer.
4b: Dette kunne vært bedre:
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5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
x3
1
2
4
5
6
5a: Dette var bra: Crowd management var veldig lærerikt og godt presentert
5b: Dette kunne vært bedre: erfaringsseminaret ble ødelagt av enkeltpersoner som hadde en
personlig/organisatorisk egen agenda. I tillegg var innholdet og innleggene i noen tilfeller ikke like
interessante
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
x4
1
2
3
5
6
6a: Dette var bra:
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
x5
1
2
3
4
6
7a: Dette var bra:
7b: Dette kunne vært bedre: Det er gjennomført en intern evaluering og utarbeidet en rapport etter
denne. Der fremkommer det noen kommentarer på fasilitetene ved basene.
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
x5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra: Veldig fornøyd med gjennomføringen generelt
8b: Dette kunne vært bedre: Det er gjennomført en intern evaluering og utarbeidet en rapport etter
denne. Der fremkommer det noen kommentarer om formidling informasjon og oppfølging av
innspill
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
x4
1
2
3
5
6
9a: Dette var bra: Har fått kjennskap til flere aktører og organisasjoner, og på bakgrunn av det fått
en del læringspunkt
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt: Det er gjort en
del godt arbeid i forbindelse med arrangementet, men organiseringen av arbeidet og
sammensetningen av arbeidsgrupper/pakker har i vårt tilfelle vært uheldig. Det har blitt alt for
mange møter og for mye usikkerhet rundt hvem man burde samarbeide med. I den forbindelse
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burde det tidlig vært vurdert hvordan man har løst dette i forbindelse med tidligere arrangement.
Det synes åpenbart at planleggingen i forkant er gjort uten å ta hensyn til noe forhistorie. Hva er
gjort tidligere, og hva har vært bra eller mindre bra. Samtidig som det kan virke som om at
prosjektledelsen har vært veldig teoretisk fokusert og vært lite erfarent i forhold til å planlegge slikt
arrangement. Å gå i gang med dette arbeidet uten vurdere, eller ta hensyn til hva eller hvem som
har gjort hva tidligere er respektløst og kan tyde på arroganse til andres arbeid og resultater.

26.4 Bergen kommune, Bymiljøetaten
Aktør:

Bymiljøetaten

Dato:

20.10.2017

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X4
1
2
3
5
6
1a: Dette var bra:
God kontroll på dokumentasjon fra prosjektets side. God og strukturert møteledelse. Skapte etter
hvert en felles forståelse for prosessene og metodene som skulle anvendes.
1b: Dette kunne vært bedre:
Dokumentmassen ble etter hvert så stor at det var utfordrende å sette seg inn i/holde oversikten
over alt vi fikk oversendt.
Generelt om organisering og styring: Tydelig forankring, prosjektorganisering, prosjektets og
forskjellige aktørers mandat, samt økonomiske avklaringer kom for sent. Vi brukte svært mye tid på
å lete etter hvor vi kunne få avklaringer osv. tidlig i prosessen.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Bymiljøetaten har under hele prosessen opplevd at våre innspill har blitt tatt på alvor og at vi har
blitt involvert når det har vært nødvendig.
2b: Dette kunne vært bedre:
Prosjektsiden fremstod som noe uryddig, manglet varsling når nye dokumenter ble lagt til og kan ha
vært negativt at eksterne aktører ikke hadde tilgang. Alt dette gjorde at prosjektsiden gjerne ikke ble
brukt aktivt i arbeidet på den måten som var ønskelig.
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sammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X5
1
2
3
4
6
3a: Dette var bra:
Det som for oss fremstod som de viktigste aktørene, og ellers de aktørene Bymiljøetaten hadde
mest kontakt med, virket å ha god kompetanse innenfor sine fagfelt. I tillegg opplevde vi
kommunikasjonen mellom oss som god/svært god.
3b: Dette kunne vært bedre:
Komitémøtene var gjerne litt uryddig i starten, men dette var nok av naturlige årsaker (mange visste
ikke/forstod ikke helt hva deres oppgaver var). Etter hvert ble dette mye bedre.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X4
1
2
3
5
6
4a: Dette var bra:
Arbeidet og dokumentasjonen fremstod som grundig.
4b: Dette kunne vært bedre:
Noe av planene og presentasjonene fra arbeidspakkene fremstod som svært omfattende og derfor
lite oversiktlig (det var også dokumentasjonsmengden fra enkelte arbeidspakker). Dette gjorde det
til tider utfordrende å bidra konstruktivt inn i de forskjellige del-prosessene.
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
X5
1
2
3
4
6
5a: Dette var bra:
Samfunnssikkerhet og beredskap var et nytt fagfelt for svært mange aktører. Vi tror derfor
nytteverdien av disse møtene/seminarene var god og gjorde oss i bedre stand til å utføre oppgavene
våre innenfor samfunnssikkerhetsprosjektet.
5b: Dette kunne vært bedre:
Erfaringsseminaret (eventuelt en variant av det) kunne med fordel vært avholdt mye tidligere i
prosessen. Det kom mange gode innspill fra foreleserne, men det var også for sent å iverksette en
del tiltak basert på disse innspillene.
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X5
1
2
3
4
6
6a: Dette var bra:
Bymiljøetaten opplevde at vår rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt på en god måte. Vår oppfatning er
ellers at vi leverte god kvalitet på eget arbeid i komitéen.
6b: Dette kunne vært bedre:
Bymiljøetaten var ikke en del av komitéen helt fra begynnelsen av. Det er vår klare oppfatning at vi
burde vært med fra starten av, basert på våre ansvarsområder.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
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aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
X5
1
2
3
4
6
7a: Dette var bra:
God involvering fra start av. Det ga oss muligheten til å koble på de ressurspersonene fra egen etat
som var nødvendige for vår del.
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X6
1
2
3
4
5
8a: Dette var bra:
Vi er ikke ferdig med egen evaluering enda, men så langt virker det som om vi har løst oppdraget
vårt på en god måte. I tillegg var vi fleksible og løste oppgaver for en del andre aktører underveis,
noe vi også har lagt vekt på i vurderingen og totalscore.
8b: Dette kunne vært bedre:
Det tok gjerne noe lang tid å få endelig avklaring på at arrangøren ikke maktet å f.eks. stenge
Sydnestunnelen hver morgen. Hadde vi avklart at denne oppgaven, samt en del andre oppgaver, var
noe BME måtte ta ansvar for, kunne vi unngått en del støy i egen organisasjon (og i SAMS).
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X5
1
2
3
4
6
9a: Dette var bra:
Vi fikk en økt forståelse for både arbeidsmetoder, arbeidsoppgaver og de ressursene resten av
aktørene har tilgjengelig.
9b: Dette kunne vært bedre:
Usikker på om dette hører hjemme i komiteen, men vi tror at et ytterligere fokus på
ressurssituasjonen til de forskjellige aktørene hadde vært nyttig inn mot arbeidet i SAMS. Vi
opplevde at det tok noen dager før de forskjellige aktørene i SAMS ble klar over f.eks. våre ressurser,
våre ansvarsområder og hvilke oppgaver vi løste under VM.
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Erfaringene fra VM bør brukes tungt inn mot den kommende «Plan for byomfattende
arrangement», f.eks.:
 Hvem skal involveres, når skal de involveres og hvilke oppgaver skal de ha?
 Hvordan kan vi sikre at det tidlig avklares hvem som eier og styrer prosjektet internt i
kommunen, samt hvem som har de økonomiske fullmaktene?
 Hvordan kan man sikre bedre kommunikasjon på høyere nivå, f.eks. i
kommunaldirektørboksen og på tvers av organisasjoner, for å sørge for at etatene/aktørene
vet hva som skjer og hvor de skal henvende seg for avklaringer?
 Hvordan kan vi sikre at konsekvensanalyser (økonomiske konsekvenser,
ressurskonsekvenser og konsekvenser for andre oppgaver) blir gjennomført på en god måte,
tidlig nok i prosessen?
Side 153 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

I tillegg bør kommunen strebe etter å holde på den kompetansen og erfaringen som en rekke
enkeltpersoner/aktører har opparbeidet seg underveis i arbeidet med VM.

26.5 Bergen kommune, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap
Aktør:

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap

Dato:

02.11.17

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X6
1
2
3
4
5
1a: Dette var bra:
Systematiske, strukturerte og oversiktlige prosessbeskrivelser og risikobeskrivelser gav svært god
beslutningsstøtte i prosjektet og inn mot sykkel-VM. Den overordnede forankringen i
organisasjonene gjorde også at arbeidet med å få ressurser fra de ulike aktørene ble enklere, og
samtidig som oppfølgingen av arrangøren ble dokumentert og sporbar på en god måte.
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Den store majoriteten av aktørene arbeidet svært godt og konstruktivt sammen. Særlig var Bergen
kommunes svært gode relasjon til og gjensidig forståelse for valg og bruk av verktøy og metoder
med Vest politidistrikt under prosjektarbeidet avgjørende for prosjektets suksess og en vellykket
gjennomføring av arrangementet.
2b: Dette kunne vært bedre:
Noen svært få, men sentrale aktører, manglet nødvendig kompetanse og/eller vilje til å forstå at
arbeidet ble gjennomført med de prosesser og verktøy som lovverket krever, og etter internasjonalt
anerkjente standarder. Dette skapte unødig og forstyrrende arbeid inn i en allerede krevende og
omfattende prosess.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X6
1
2
3
4
5
3a: Dette var bra:
Det var gjennomgående god kommunikasjon mellom aktørene i komiteen, og arbeidet hadde
tydelige mål som sikret god kontroll med fremdriften i prosjektet.
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3b: Dette kunne vært bedre:
Kommunikasjonen med de samme fåtallige, men sentrale, aktører som manglet kompetanse
og/eller vilje til å følge de samme prosesser som de resterende aktørene i komiteen, var til tider
anstrengt og skapte unødig og tidkrevende ekstraarbeid for komiteeledelsen.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X6
1
2
3
4
5
4a: Dette var bra:
Den overordnede risiko og sårbarhetsanalysen, og prosessen rundt denne, sammen med den
påfølgende trafikkanalysen, var avgjørende for å få aktørene i bysamfunnet til å forstå omfanget av
arrangementet og samfunnsrisikoen tilknyttet dette, samtidig som relasjonene og den felles
situasjonsforståelsen som ble dannet gjennom prosessen, ble avgjørende for kvaliteten og samvirket
videre i prosjektarbeidet.
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
X6
1
2
3
4
5
5a: Dette var bra:
De felles aktivitetene var svært viktige for relasjonsbygging på tvers av aktørene, for etablering og
opprettholdelse av en felles situasjonsforståelse, for forståelse av behovet for et tett og godt reelt
samvirke, og for gjensidig kompetanseheving.
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X6
1
2
3
4
5
6a: Dette var bra:
Arbeidet som ble gjennomført i bysamfunnets første og eneste reelle samvirkeprosjekt, var et
nybrottsarbeid som ikke tidligere har blitt gjennomført. At resultatet da ble så bra som det ble, er
helt utrolig!
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
X5
1
2
3
4
6
7a: Dette var bra:
Ressursbasene fungerte etter intensjonen.
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X6
1
2
3
4
5
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8a: Dette var bra:
sykkel-VM ble gjennomført med en lavere samfunnsrisiko enn bysamfunnet har i normal drift. Dett
var høyere måloppnåelse enn ambisjonene for samvirke-prosjektet opprinnelig hadde, noe som er
helt fantastisk med tanke på den tilleggs-risiko som arrangementet tilførte bysamfunnet og
regionen.
8b: Dette kunne vært bedre:
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X6
1
2
3
4
5
9a: Dette var bra:
Relasjonsbyggingen, tillitsforsterkningen, læringen og erfaringsoverføringen på tvers av aktørene
har vært formidabelt, og har skapt et vesentlig styrket og helt unikt samarbeidsklima mellom
organisasjonene i bysamfunnet.
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Relasjonene og samvirket må opprettholdes med Bergen kommune og Vest politidistrikt som
katalysatorer for dette arbeidet.

26.6 Bergen og Omland Havnevesen
Aktør:

Bergen havn

Dato:

19.10.2017

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
1
2
3
4
X 5
6
1a: Dette var bra:
Det som har kommet frem fra komitè for sik.og beredskap har vært ryddig og tydelig. Til tross for
massive mengder informasjon og dokumentasjon er det systematisert og kommunisert ut på en god
måte.
1b: Dette kunne vært bedre: Savner ett enkelt sted for å kunne «dra ut» informasjon/
dokumentasjon. Som for eksempel en elektronisk bok. Når man deltar i mange grupper, blir det
svært mye dokumentasjon og holde orden i.
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2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
1
2
3
4
X 5
6
2a: Dette var bra:
Representanter i komitéen har vært respektfulle ovenfor hverandre og organisasjonen. Det syntes å
ha vært ett godt samarbeidsklima. Alle har fått anledning til å kommunisere ut sine tanker og idéer.
2b: Dette kunne vært bedre:
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
1
2
3
4
 5X
6
3a: Dette var bra:
Bra organisert, ikke for mange møter. Kompetansen til de utvalgte i gruppen har vist seg solid, med
mye erfaring innenfor sitt fagfelt. Sammensetningen har vært som det bør, med ett snitt av de
viktige etatene i Bergen. Dokumentasjon ettersendt sammen med referater fra hvert møte har vært
bra.
3b: Dette kunne vært bedre:
Mye dokumentasjon fra mange grupper. Burde vært samlet på ett sted? for enkel og ryddig oversikt
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
1
2
3
4
X 5
6
4a: Dette var bra:
Gode analyser, informative rapporter fra presentasjoner.
4b: Dette kunne vært bedre:
Selv om det er mange punkter man kan risikovurdere, er det på selve utførelsen det legges føringer
for hvordan det må/burde justeres iht. praktisk utførelse. Samtidig er det utført mange hundre
risikovurderinger, noe som gjør det utfordrende å følge opp alle. Men det virker som at det har gått
veldig bra med lite eller mindre utfordringer knyttet opp mot de forskjellige risikomomentene.
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
X 5
6
5a: Dette var bra:
Men er avhengig av å møtes (alle) med jevne mellomrom, slik at evt. feil/mistolkninger kan rettes
opp i. Det har vært nødvendig og nyttig/avklarende å møtes på disse samlinger.
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
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1
2
3
4
X 5
6
6a: Dette var bra:
De eventualiteter som ble kommunisert ut, ble tatt til følge og/eller drøftet. Enten i plenum, eller i
etterkant.
6b: Dette kunne vært bedre:
Skulle gjerne fokusert mer på gruppen/komiteen, men en blandet utfordring med deltagelse i
mange forskjellige arbeidsgrupper og «normal arbeidsdag» gjorde at man måtte fokusere litt «likt»
eller i favør til den ene eller andre gruppen underveis. Men det har ikke gått på bekostning av den
«ene eller andre gruppen»
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
1
2
3
4
X 5
6
7a: Dette var bra:
Organisering og tilrettelegging gikk veldig bra for havnen sin del. Dette er en del av vår hverdag.
7b: Dette kunne vært bedre:
Vi har noe eldre teknisk utstyr, som igjen medførte at vi ikke fikk levert det vi (eller andre) ønsket til
100%. (f.eks strøm til båter) Men det gikk fint da en av båtene avsto fra å benytte strømtilkobling
(KV Tor)
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
1
2
3
4
5
X 6
8a: Dette var bra:
Alle hendelser ble håndtert på en god og profesjonell måte.
8b: Dette kunne vært bedre:
For havnen sin del, så hadde politiet «overtatt» vågen, samt at Bergen2017 leide «halve vågen».
Havnen hadde likevel utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyse for disse områdene, så man kan si at
disse områdene var særlig godt dekket.
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
1
2
3
4
X 5
6
9a: Dette var bra:
Det har vært godt og nyttig å delta i komitémøter, da man har «direkte» tilgang til de øvrige aktører
og kan da avtale/avklare eventualiteter der og da.
Dersom man var forhindret i å møte, så fikk man god redegjørelse fra referater utarbeidet fra møtet.
9b: Dette kunne vært bedre:
Reserve fra egen aktør burde vært på plass ved frafall av «hovedmedlem»
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?

Side 158 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Samvirkesenteret bør opprettholdes i fremtiden, da med deltakere som plukkes ut etter behov og
nødvendighet. (tilhørighet til arrangement etc. )
Byromsgruppen burde snarest opprettes som en fast «gruppe» for fremtiden. Selvfølgelig med
samlinger etter behov.(foreløpig)

26.7 BIR
Aktør:

BIR

Dato:

30.10.2017

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X6
1
2
3
4
5
1a: Dette var bra:
Vi fikk inntrykk av at alle innspill ble tatt alvorlig og det var bra.
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X6
1
2
3
4
5
2a: Dette var bra:
2b: Dette kunne vært bedre:
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X6
1
2
3
4
5
3a: Dette var bra:
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X6
1
2
3
4
5
4a: Dette var bra:
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Fra risikomøtene var det bra å få konkrete arbeidspunkter som lett kunne innlemmes i eget
prosjektverktøy.
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
X6
1
2
3
4
5
5a: Dette var bra:
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X6
1
2
3
4
5
6a: Dette var bra:
BIR har blitt godt ivaretatt i komitéarbeidet. BIR prøvde å følge opp arbeidet i komitéen så godt vi
kunne, både sammen med andre aktører og i egen prosjektstyring.
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
X5
1
2
3
4
6
7a: Dette var bra:
BIR hadde tilgang til tilstrekkelig med ressurser.
7b: Dette kunne vært bedre:
Kartløsningen var noe mangelfull siden flere gater i Bergen ikke fikk treff i løsningen. F.eks. Ibsens
gate.
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X6
1
2
3
4
5
8a: Dette var bra:
BIR håndterte totalt 35 uønskede hendelser, alle av mindre alvorlig karakter. Alle innrapporterte
hendelser ble løst og BIR ser seg godt fornøyd med sin innsats i så måte under sykkel-VM. BIR har
ikke registrert noen klager eller innspill av negativ art som skulle tilsi at vi ikke har håndtert
hendelsene på en god måte.
8b: Dette kunne vært bedre:
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X6
1
2
3
4
5
9a: Dette var bra:
9b: Dette kunne vært bedre:
Side 160 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Vi håper at et Samvirkesenter kan benyttes flere ganger i fremtiden ved behov.

26.8 BKK
Aktør:

BKK

Dato:

25.10.17

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
x5
1
2
3
4
6
1a: Dette var bra: Omfattende og detaljert
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
x6
1
2
3
4
5
2a: Dette var bra: Felles mål, god opplæring, god tone
2b: Dette kunne vært bedre:
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
x5
x6
1
2
3
4
3a: Dette var bra: God sammensetning
3b: Dette kunne vært bedre: TV 2 skulle på en eller annen måte vært involvert så kunne vi kanskje
ha unngått det som skjedde siste dag
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
x5
1
2
3
4
6
4a: Dette var bra:
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4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
x6
1
2
3
4
5
5a: Dette var bra: God og detaljert gjennomgang
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
x5
1
2
3
4
6
6a: Dette var bra:
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
x6
1
2
3
4
5
7a: Dette var bra: Riktig fokus og de rette personer involvert
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
x6
1
2
3
4
5
8a: Dette var bra: God kommunikasjon, god oversikt
8b: Dette kunne vært bedre:
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
x6
1
2
3
4
5
9a: Dette var bra: Svært lærerikt
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:

Side 162 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

26.9 Fjell kommune og Sotra Brannvern IKS
Aktør:

Fjell kommune og Sotra Brannvern IKS

Dato:

24.10.17

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
1
2
3
4
5
6
1a: Dette var bra: Rammer, målsetning og valg av metode. Gode intensjoner over alle planer.
1b: Dette kunne vært bedre: Vanskelig å svare på, var ikke med fra startet av.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
1
2
3
4
5
6
2a: Dette var bra: God tone, og godt samarbeidsklima
2b: Dette kunne vært bedre: Sharepoint fungerte ikke. Ikke egnet for informasjonsdeling mellom
Fjell og Bergen. Brukte mye tid for å forsøke å få det opp å gå. Når det først skjedde, falt det bort
igjen. Vi gav opp.
Arbeid mot felles mål: Det kom tidlig og tydelig et Bergens-fokus i arbeidet. Forståelig, kanskje, siden
Bergen fikk størst konsekvenser av arrangementet. Men det stred mot det som var kommunisert i
forkant. Eks: Trafikkgruppen fikk spørsmål fra Fjell om vår region var inntatt i trafikkanalysene.
Svaret var at det var det ikke kapasitet til. Greit nok, men hvorfor ble disse linjene ikke satt på
forhånd? Resultatet ble at Fjell kommune, sammen med Øygarden, samlet kreftene og håndterte
mye på egenhånd.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
1
2
3
4
5
6
3a: Dette var bra: God og bred sammensetning. God struktur og godt innhold.
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
1
2
3
4
5
6
4a: Dette var bra:
Godt produkt som kom i stand etter en svært god prosess. Bred og aktiv deltakelse og høyt under
taket.
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4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
5
6
5a: Dette var bra:
Kan kun evaluere erfaringsseminaret 3.-4. mai. Godt å få trimmet tankemønsteret ved å lytte til
faktiske erfaringer.
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
1
2
3
4
5
6
6a: Dette var bra:
Nyttig og nødvendig forum for erfaringsutveksling, status og løypemeldinger.
6b: Dette kunne vært bedre:
Vi føler ikke vi har bidratt med all verden, men manglende anledning til å være tilstede i
Samvirkesenteret oppleves som et tap. Årsaken ligger hos Fjell kommune.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
1
2
3
4
5
6
7a: Dette var bra:
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
1
2
3
4
5
6
8a: Dette var bra:
Vi var godt forberedt. Vi hadde hendelser som var omtalt i våre beredskapsplaner. Alle hendelser
ble håndtert etter plan.
8b: Dette kunne vært bedre:
Vi hadde en hendelse som ikke var omtalt i planer. Denne ble forsøkt avverget, men uten hell. Mulig
at tilstedeværelse i Samvirkesenteret kunne ha endret dette.
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
1
2
3
4
5
6
9a: Dette var bra:
Trekker spesielt fram muligheten for samhandling på tvers av kommuner, etater og aktører som
fordelaktig.
9b: Dette kunne vært bedre: Som beskrevet i pkt. 2
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10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Det er vanskelig å si. Fjell kommune opplevde at vi var involvert (vi var tilstede). Men når det er
ubeskrevne avgrensninger og/eller uavklart hvorvidt arbeidet i ulike komiteer/arbeidsgrupper også
favner om Fjell kommune, er vi usikker på om vi fikk utnyttet potensialet. Et eksempel på dette er
gitt over. Et annet eksempel er bestilling av sambandssett, som også Fjell kommune hadde behov
for. Når det ble kjent at det var bestilt 100 sett fra sivilforsvaret, meldte vi umiddelbart fra om
behovet vårt. Det kom aldri på plass. Basert på opplevelsen om at Fjell ville ha gevinst å løse
utfordringer lokalt, ble det samtidig bestilt det samme antallet samband fra annen aktør. De leverte
som bestilt, og vi fikk dekket vårt behov. Det skulle være unødvendig å ha plan A, B og C.
En tydelig avgrensing i omfang, nedslagsfelt, og leveranse utover Bergen kommune hadde vært
nyttig fra starten. Intensjonene og involveringen var bra, men jeg tror ikke fikk utnyttet potensialet
maksimalt.

26.10 FORF
Aktør:

FORF

Dato:

25/10 2017

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X5
1
2
3
4
 6
1a: Dette var bra:
Veldig bra det som er sendt ut.
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Veldig bra selv om få av FORF sine medlemmer har vært involvert.
2b: Dette kunne vært bedre:
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3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X5
1
2
3
4
6
3a: Dette var bra:
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X3
1
2
4
5
6
4a: Dette var bra:
Veldig bra det arbeidet som har vært utført.
4b: Dette kunne vært bedre:
Flere av FORF sine medlemmer hadde ønsket å vært med på noe av denne prosessen i forkant.
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
X5
1
2
3
4
6
5a: Dette var bra:
Har selv ikke kunne delta på alt men tilbakemeldinger fra de som var der var veldig gode.
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X3
1
2
4
5
6
6a: Dette var bra:
6b: Dette kunne vært bedre:
Har vært lite med og vanskelig å være delaktig. Hadde ønsket å få bidra mere.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
X5
1
2
3
4
6
7a: Dette var bra: Godt fornøyd.
7b: Dette kunne vært bedre:
Noen av FORF sine medlemmer hadde større kapasitet enn det de fikk bidra med.
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra:
Vårt inntrykk er at det knapt kunne vært bedre 
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8b: Dette kunne vært bedre:
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X5
1
2
3
4
6
9a: Dette var bra:
9b: Dette kunne vært bedre:
Hadde hatt et ønske om å få delta tidligere i prosessen. Sikkert mye god erfaringsdeling underveis.
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
FORF kan være en større ressurs enn det vi fikk vist. Vi ble liksom tatt med i «innspurten» i
planleggingen og noen av bestillingene/anmodningene kom veldig seint.

26.11 Geodata AS
Aktør:

Geodata AS

Dato:

24.10.2017

Veiledning: Evalueringen skal representere de ulike aktør-organisasjoners overordnede tilbakemelding på
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette innebærer at det ikke er individuelle
tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra organisasjonen mottakeren representerer. Mottaker
må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike
synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god, og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren organisering og styring av
arbeidet gjennom arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X4
1
2
3
5
6
1a: Dette var bra:
Veldig imponert over organisering under selve arrangementet.
1b: Dette kunne vært bedre:
Organisering i forkant. Mange aktører som kontaktet oss direkte i stedet for å gå via prosjektleder i
Bergen kommune.
IT kom alt for sent på banen, vi ventet flere måneder på servere, noe som gjorde at vi måtte
etablere midlertidige løsninger
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Aktørene tok utfordringene med sykkel-VM veldig seriøst og var villige å legge inn mye ekstra arbeid
for å være optimalt forberedt. De fleste syntes det var greit å jobbe sammen med andre aktører og
hadde en del møter med hverandre. Mye dobbeltarbeid ble heldigvis forhindret, og siden alle data
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lå i ett kart, kunne de også se konflikter (f.eks. parkeringsplasser og helikopterlandingsplasser)
2b: Dette kunne vært bedre:
Aktørene burde hatt mer aktivt/praktisk samarbeid i forberedelsene, istedenfor mange møter for å
diskutere det teoretiske. En aktør ville ikke jobbe med andre aktører og lagte sine egne planer.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren aktør-sammensetning,
kompetanse og kommunikasjonen mellom aktørene?
X5
1
2
3
4
6
3a: Dette var bra:
Alle har jobbet på et høyt profesjonelt nivå og viste mye innsats. Fantastisk at så mange aktører
samarbeider
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på dokumentasjonen som ble
utarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap?
X4
1
2
3
5
6
4a: Dette var bra:
Retningslinjer og rutiner for selve Samvirkesenteret
4b: Dette kunne vært bedre:
Retningslinjer for de ulike aktørene ift hva som kunne forventes.
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien av arbeidsmøter,
risikomøter, temadager og seminar?
X6
1
2
3
4
5
5a: Dette var bra:
Arbeidsmøte med enhver aktør var veldig bra. Fellessamlinger var veldig bra.
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin egen rolle ble ivaretatt? Hvordan vurderer
aktøren kvaliteten på eget arbeid?
1
2
3
4
5
6
6a: Dette var bra:
Siden vi hadde tett kontakt med beredskapsorganisator, var det en god flyt i kommunikasjonen.
Vi har fått god tilbakemelding i etterkant av arrangementet
6b: Dette kunne vært bedre:
Prosjektlederen ble utelatt i mange eposter som gikk direkte til konsulentene. Dette skapte
merarbeid.
Det ble litt for mye armer og bein på slutten da mange aktører ikke hadde ferdigstilt sitt arbeid
7. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X6
1
2
3
4
5
7a: Dette var bra: Var ikke mange hendelser
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7b: Dette kunne vært bedre:
8. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet?
X6
1
2
3
4
5
8a: Dette var bra:
Det unike samarbeidet kan (og bør) gjenbrukes i andre sammenhenger.
God lærdom f.eks. når det gjelder datastruktur
8b: Dette kunne vært bedre:
9. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
9a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Bruk kart! Det er noe alle forstår og kan se!

26.12 Hordaland Røde Kors
Aktør:

Hordaland Røde Kors

Dato:

28.10

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X4
1
2
3
5
6
1a: Dette var bra: God struktur. Bra hyppighet på møtene.
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X3
1
2
4
5
6
2a: Dette var bra:
2b: Dette kunne vært bedre:
Vi hadde utfordringer som gikk på sene og eller mangelfulle avklaringer rundt egen rolle i
arrangementet.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørSide 169 av 227
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sammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
x5
1
2
3
4
6
3a: Dette var bra:
Dette synes vi var meget bra. Mye kompetanse samlet.
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
x5
1
2
3
4
6
4a: Dette var bra:
De var gjennomtenkt og hadde mye god og viktig informasjon. Rapportene på møtene var litt
varierende, men det har mest meg hvordan de ble lagt frem, og ikke innholdet.
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
5
6
5a: Dette var bra:
For lite deltagelse av oss her til å gi ett godt svar.
5b: Dette kunne vært bedre:
For lite deltagelse av oss her til å gi ett godt svar.
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X4
1
2
3
5
6
6a: Dette var bra:
Vi ble godt ivaretatt og fulgt opp administrativt, men hadde ønsker klarere og tidligere avklaringer
på en del praktisk.
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
1
2
3
4
5
6
7a: Dette var bra:
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X 5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra:
Vi hadde godt med mannskap ute og følte vi løste oppgavene våre godt.
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8b: Dette kunne vært bedre:
Neon av våre mannskap burde hatt bedre oversikt over gatenavn i bysentrum for å hindre
unødvendig tidsbruk.
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X5
1
2
3
4
6
9a: Dette var bra:
Mye kompetanse. Spesielt gode tilbakemeldinger fra de som var i Samvirkesenteret.
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:

26.13 Sivilforsvaret
Aktør:

Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Dato:

13.11.2017

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
1
2
3
4
x 5
6
1a: Dette var bra: Tidlig oppstart og bred involvering av de ulike etater og organisasjoner.
1b: Dette kunne vært bedre:
- Fagområdet CBRN ble ikke tilfredsstillende ivaretatt. Man kom for sent i gang med denne
prosessen, og det skapte frustrasjon.
- Forsvarets rolle og deltakelse burde vært avklart på et mye tidligere tidspunkt.
- Det burde vært satt en tidsfrist for bistandsanmodninger.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
1
2
3
 x4
5
6
2a: Dette var bra:
- Vi fikk dokumentasjon i oppdaterte versjoner og pdf for å kompensere for manglende
fildelingssystem.
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2b: Dette kunne vært bedre:
- Sharepoint fungerte ikke tilfredsstillende.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
1
2
3
4
 x5
6
3a: Dette var bra: Dyktige personer som deltok i prosessen.
3b: Dette kunne vært bedre: Litt mye utskifting av personell. Litt for mange møter iht kapasitet.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
x4
1
2
3
5
6
4a: Dette var bra: God sporbarhet i dokumentasjon. Grundig ROS som ble utarbeidet på et relativt
tidlig tidspunkt. God arena for å få oppdaterte løypemeldinger fra de ulike arbeidsgruppene og
deres framdrift.
4b: Dette kunne vært bedre:
- Kanskje litt for omstendelige prosesser. Litt for vanskelig/omfattende for enkelte. Litt
forenkling hadde vært en fordel.
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
5
X 6
5a: Dette var bra: Gode temadager med relevant informasjon. Godt erfaringsseminar med dyktige og
engasjerende foredragsholdere.
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
x4
1
2
3
5
6
6a: Dette var bra: Vi ble tidlig involvert i komiteen og fikk del i relevant og nyttig informasjon.
6b: Dette kunne vært bedre: Det var mange møter og mye aktivitet. Vi maktet ikke å stille opp på
alt.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
x4
1
2
3
5
6
7a: Dette var bra: Tidlig adressert behov for ressursbaser. Mener at det oppsettet av utstyr på de
ulike basene hadde vært tilstrekkelig ut ifra den ROS dette var tuftet på ift sannsynlighet og
konsekvens.
7b: Dette kunne vært bedre: Dialogen rundt lokalisering og bruk av militære avdelinger virket lite
gjennomtenkt. Det er ikke heldig å bruke militært personell overfor sivilbefolkningen, og det er
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politisk ømtålig.
Det var skuffende at politiet ikke hadde en plan for bruk av Sivilforsvarets ressurser. Det burde vært
en del av beredskapsplanene til nødetatene hvordan de skulle bruke forsterkningsressursene. Det er
meningsløst å mobilisere masse personell og ressurser, når de primæransvarlige ikke vet hvordan de
skal bruke disse ressursene på en fornuftig måte.
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
x5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra: Vi hadde ca 50 mannskaper som var kassanert under sykkel-VM sin "åpningstid".
Disse var spredt geografisk etter en ROS analyse. Vi hadde satt stab på Midtun under hele sykkel-VM
og kunne med dette forsterke nød og beredskapsetatene på svært kort varsel.
8b: Dette kunne vært bedre: Sivilforsvaret som etat burde hatt akkreditering i alle kjøretøy fra
starten av det hadde gjort forflytning av ressurser mye lettere.
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
1
2
3
4
5
X 6
9a: Dette var bra: Samspillet mellom de ulike aktørene og det arbeidet som ble gjort i forkant av
sykkel-VM har skapt mange og gode relasjoner mellom mange aktører som fremmer godt samvirke
også ved andre og fremtidige anledninger.
9b: Dette kunne vært bedre: Bistandsanmodninger kom relativt tidlig til oss med unntak av den siste
som kom kun 9 dager før oppstarten av sykkel-VM. Dette var altfor sent. Det må skilles mellom
"bistandsanmodning" og bistandsordre".
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
- Alle etater må være flinkere og mer villig til å dele eget planverk med hverandre. Det er
veldig vanskelig å drive statlig forsterking når en ikke får innsyn i hvordan de
primæransvarlige legger opp sin beredskap og hvor det eventuelt er behov for bistand fra
andre.
- Dersom man skal benytte forsterkningsetater som Sivilforsvaret og Forsvaret, må det kunne
forventes at nødetatene har planer for hvordan disse ressursene skal benyttes,
- Roller må avklares bedre, spesielt når det gjelder bruk av militære styrker overfor
sivilbefolkningen.
- Tverretatlige CBRN-planer må utarbeides, og det bør være en egen gruppe som jobber med
dette
- Det bør settes ned en arbeidsgruppe, tverretatlig, for å følge opp læringspunkter og
implementere disse i beredskapsmiljøet i Hordaland/Vest PD
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26.14 Statens vegvesen
Aktør:

Statens vegvesen

Dato:

25.10.2017

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
1
2
3
4
5
6
1a: Dette var bra:
Status på arbeid underveis.
1b: Dette kunne vært bedre:
Enda tydeligere premisser og rolleavklaring ift. Arrrangementet.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
1
2
3
4
5
6
2a: Dette var bra:
2b: Dette kunne vært bedre:
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
1
2
3
4
5
6
3a: Dette var bra:
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
1
2
3
4
5
6
4a: Dette var bra:
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
5
6
5a: Dette var bra:
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5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
1
2
3
4
5
6
6a: Dette var bra:
6b: Dette kunne vært bedre:
Tydeligere rolleavklaring av sin rolle.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
1
2
3
4
5
6
7a: Dette var bra:
Ikke svart – hva defineres som ressursbase.
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
1
2
3
4
5
6
8a: Dette var bra:
8b: Dette kunne vært bedre:
Beredskap ett VM slutt, til ferdig ryddet ble ikke håndtert tilfredstillende.
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
1
2
3
4
5
6
9a: Dette var bra:
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:

26.15 Telenor
Aktør:

Telenor

Dato:

24.10.2017

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.
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1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X5
1
2
3
4
6
1a: Dette var bra: God struktur på case og organisering.
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
2b: Dette kunne vært bedre:
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X5
1
2
3
4
6
3a: Dette var bra:
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X6
1
2
3
4
5
4a: Dette var bra:
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
5
6
5a: Dette var bra:
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
X5
1
2
3
4
6
6a: Dette var bra:
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
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aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
X5
1
2
3
4
7a: Dette var bra:

6

7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra:
8b: Dette kunne vært bedre:
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X5
1
2
3
4
6
9a: Dette var bra: Struktur, engasjement, eierskap
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Samfunnssikkerhet og beredskap blir handtert av Fylkesmannen hvor Telenor er en aktør
(Fylkesberdskapsråd). Det er derfor viktig at erfaringene som er gjort før og under sykkel-VM blir
overført til Fylkesmannen.

26.16 Telia Norge AS
Aktør:

Telia Norge AS

Dato:

20/10-17

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
x5
1
2
3
4
6
1a: Dette var bra: Strukturert godt organisert og faglig kompetente ansvarlige
1b: Dette kunne vært bedre:
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
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forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Vurderingen er knyttet til samarbeidet under håndteringen. Telia deltok ikke i komitee og nevnte
delingsarenaer.
2b: Dette kunne vært bedre:
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
1
2
3
4
5
6
3a: Dette var bra:
3b: Dette kunne vært bedre:
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X5
1
2
3
4
6
4a: Dette var bra:
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
5
6
5a: Dette var bra:
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
1
2
3
4
5
6
6a: Dette var bra:
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
1
2
3
4
5
6
7a: Dette var bra:
7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
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sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra:
Ingen egne hendelser – vurderingen er basert på inntrykket av øvrige uønskede hendelser
8b: Dette kunne vært bedre:
Samvirkesenteret rolle/ansvar for stengning og åpning av traseer var noe uklar og virket økende
utover i mesterskapet? Var senteret tiltenkt et koordineringsansvar her burde dette vært gått opp
noe bedre i forkant
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
X5
1
2
3
4
6
9a: Dette var bra:
Telias deltagere vurderer vår generell deltagelse i planleggingsarbeidet som nyttig og relevant for
egne tjenesteleveranser (tale/data) og beredskapsarbeid.
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt: Effektive
varianter av type Samvirkesenteret, må vurderes brukt for fremtidige arrangement og planlagte
aktiviteter med betydelig krisepotensiale

26.17 Vest politidistrikt
Aktør:

Politiet- Vest politidistrikt

Dato:

26.10.17

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
×5
1
2
3
4
6
1a: Dette var bra:
Rammeverket for arbeidet i komiteen var grundig og godt utarbeidet, med tydelig plan på fremdrift.
Organisering/styring av arbeidet har vært ledet på en god måte. Samfunnssikkerhetskoordinator har
vært veldig tilgjengelig, informert godt og vært svært behjelpelig med arbeidsprosessene i vår etat.
Politiet føler at våre innspill har blitt hørt, vurdert og tatt med i ulike sammenhenger. Fokus på
tidsplan og fremdrift har vært stor, og det mener vi er avgjørende for å løse et så stort arrangement.
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1b: Dette kunne vært bedre:
Politiet mener at noen av arbeidsprosessene var vel omstendelige. Utfordringen for politiet og
mange andre aktører virket til å være at de som var gitt en rolle for sin etat, ikke jobbet dedikert
med sykkel-VM, og dermed ble mange oppmøter/og en omfattende prosess en belastning.
Prosjektet til kommunen medførte at mange fra vår etat jobbet mye inn mot dette prosjektet,
samtidig med interne etatsoppgaver. Politiet mener at det kunne vært litt større forståelse for at
politiet også har egne prosjekt/planer å følge opp.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
×5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Politiet føler at samarbeidet har fungert veldig bra. Det samme kan sies om samvirket mellom ulike
etater/organisasjoner. Politiet sitter med et inntrykk av at vi har bidratt, hatt muligheten til å
påvirke, samt at vi har blitt utfordret og stilt kritiske spørsmål. Slik bør det være. Politiet føler at
målet har vært klart og at vi har jobbet i samme retning. Vår etat har gjennom ulike prosesser, for
eksempel, gjennom anmodning om bistandsressurser, følt at vi har spilt hverandre gode.
2b: Dette kunne vært bedre:
Prosjektside/sharepoint: om det her tenkes på Prosjektallmenningen, så føler vi at denne løsningen
har vært tungvint å bruke. Vår etat fikk heldigvis tilgang via kommunen, men denne tilgangen har
vært vanskelig å logge på, lite brukt av politiet.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
×5
1
2
3
4
6
3a: Dette var bra:
Politiet mener strukturen på møtene har vært god, tydelig ledelse. Gode referater har kommet raskt
til deltakerne. Politiet mener sammensetningen av etater/organisasjoner har vært fornuftig, med
riktig kompetanse, dette når man har et så stort arrangement. Men det kan bli vel mange aktører.
Politiet føler at kommunikasjonen innad i komiteen har vært god, og at dette har gjort det lettere å
organisere samhandlingen utenom møtene.
3b: Dette kunne vært bedre:
Politiet har ved et par anledninger ikke kunnet dele opplysninger, grunnet gradering. Dette må det
utvises forståelse for. Ikke alle skal ha all info.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
×5
1
2
3
4
6
4a: Dette var bra:
Dokumentet, overordnet risiko og sårbarhetsanalyse, har vært et viktig dokument for politiet, også
for våre interne planer. Dokumentet er grundig, omfattende og i stor grad dekkende for de risikoer
som kan oppstå. Prosessen rundt utforming av dokumentet var veldig nyttig, og mange relevante
etater/organisasjoner fikk komme med sine innspill. Politiet føler stor påvirkning i det som ble
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innholdet her.
Arbeidet som er gjort i ulike arbeidspakker er stort og grundig utført. For politiet sin del har dette
arbeidet vært nyttig, og videre implementert i vårt interne planverk. Mye henger sammen.
Rapporter fra ulike risikomøter har vært nyttig.
4b: Dette kunne vært bedre:
For politiets del var noen av de utarbeide planene/malene til bruk i arbeidsgruppene noe
omfattende og tidkrevende. Dette fikk vi tilpasset underveis i prosessen. Selvsagt skriver dette seg
også fra at malene var uvante for politiet og vår vanlige måte å jobbe på.
Selv om mange risikoer ble listet opp i overordnet ROS, så var dette stort sett kjente risikoer som
samfunnet har i det daglige, og lite nytt. Dette er viktig å huske på, slik at man ikke starter
planlegging på ting man allerede har planverk for. Spesielt nødetatene har planverk og tiltakskort for
de fleste hendelser.
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
×5
1
2
3
4
6
5a: Dette var bra:
Politiet ser veldig nytten av temadager knyttet til crowd management. Dette gjorde at vi også fikk
knyttet denne kompetansen/kunnskapen inn i vårt eget planverk. Temadagen på dette feltet gjorde
oss mer bevisste på disse utfordringene, sammen med andre samvirkeaktører.
Erfaringsseminaret var også svært nyttig. Ikke minst med innspill fra Richmond. Politiet fikk med
disse erfaringene gjort andre steder, også en slags bekreftelse på at våre planer/kommunens planer
var på riktig nivå og kurs.
5b: Dette kunne vært bedre:
Nytteverdien av ulike risikomøter kan være veldig forskjellig fra etat til etat. Politiet fikk ikke mye ut
av f.eks. risikomøte på ekstremvær. Her kunne et referat vært like nyttig. Politiet var lite engasjert i
andre risikomøter.
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
×5
1
2
3
4
6
6a: Dette var bra:
Politiet har hatt to faste representanter i komiteen. Vi har stilt på samtlige møter med minst en
representant, og føler at vi har kommet med politiets innspill til komiteen, og tatt med innspill
tilbake til egen etat. Politiet mener at vi har bidratt godt inn i komiteen, samt i ulike arbeidsgrupper.
Som etat har vi brukt betydelige arbeidstimer og energi på arbeidet i kommunens prosjekt, og på
mange temaer vært førende for innhold og fremdrift. Politiet føler at vi har levert ihht. frister.
6b: Dette kunne vært bedre:
Intet spesielt. Politiet har til tider måttet prioritere tidsbruken på eget internt prosjekt/planverk.
Dette kan ha ført til at noen mener vi ikke har levert, men slik blir det, når involverte politi
planleggere ikke er avsatt til planlegging dedikert 100% til sykkel-VM.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
×3
1
2
4
5
6
7a: Dette var bra:
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Tanken med ressursbaser var veldig god, og noe politiet støttet og såg behov for. Politiet var tidlig
klar på at dette ikke ville bli baser for politiets mannskaper, bortsett fra at vi ønsket å nytte de til
bespisning/pausefasiliteter. Plassering av basene var hensiktsmessig, men burde vært bedre
forankret i de ulike etatene/organisasjonene som skulle ha ressurser utplassert der.
7b: Dette kunne vært bedre:
Politiet har ingen konkrete tilbakemeldinger på at dette ikke fungerte, men har oppfattet at
ressursene fra Sivilforsvaret var litt spørrende til plassering og faktisk funksjon/oppgaver på disse
punktene. Sivilforsvaret stilte også spørsmål til samlokalisering med f.eks. Forsvaret. Dette burde
ikke blitt et tema like før gjennomføring
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
×5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra:
Politiet føler at det i tiden før og under VM ble jobbet godt for å sikre et trygt og godt arrangement
for alle. Vest politidistrikt har brukt betydelige personell ressurser til planlegging/forberedelse.
Politiet føler at vi har fått de personell ressurser som ble meldt behov for i tett dialog med POD.
Utgangspunktet for politiets ressurs setting har hele tiden vært trusselvurdering levert av PST.
Vest PD føler at vi har bidratt og samarbeidet godt i lag med mange samvirkeaktører. Uønskede
hendelser har det vært få av, men de har blitt håndtert ihht. planverk. Vi har ikke avdekket
manglende planverk/handlingsmønster pga. uønskede hendelser.
8b: Dette kunne vært bedre:
Stram økonomisk ramme fra POD har vært utfordrende og i noen tilfeller begrensende på valg av
løsninger. Takket være godt samvirke og løsningsfokus ilag med andre etater, så har vi funnet gode
løsninger for best mulig samfunnssikkerhet og beredskap ifm. arrangementet.
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
×5
1
2
3
4
6
9a: Dette var bra:
Planleggingsprosessen og arbeidet i komiteen har vært nyttig for politiet. Vi har fått mange innspill
og betraktninger på vårt arbeid, samtidig som vi føler at vi har bidratt. Arbeidet i arbeidsgruppene
har gitt politiet mye ny kunnskap i måten å drive systematisk sikkerhetsarbeid på. Alle medlemmer i
komite og arbeidsgrupper har villig delt av sine erfaringer.
9b: Dette kunne vært bedre:
Noen av etatene/organisasjonene kunne vært mer "på" og sett sin rolle i samvirket. Politiet
oppfattet at HV var skeptisk til at de var tiltenkt en rolle i planlegging/forberedelsene til VM.
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Erfaringene fra VM må taes med videre, både fra kommunens side, men også i den enkelte
etat/organisasjon. Politiet gjør i disse dager en omfattende intern evaluering på egne forberedelser
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og planlegging.
Politiet mener tilnærming til andre store arrangementer kan gjøres etter samme lest. Viktig at hver
enkelt etat stiller med representant i hovedkomite, fra toppledelsen, slik at arbeidet blir forankret
fra starten av.
For fremtidige arrangement og søknader om slike, må det utføres bedre konsekvensanalyser mtp.
påvirkning av samfunnet, og ikke minst grundigere kostnadsestimater for involverte aktører.
Samvirkesenteret har vært en spennende test på en ny måte å organisere samvirkeaktørene på.
Dette fungerte godt og er et konsept som bør videreføres i en eller annen for ved andre større
arrangement i Bergensregionen. Politiet sitter med en erfaring på at dette senteret tok av en del av
oppdragene til 112, som gjorde at de kunne ha kapasitet og overskudd til å håndtere de
viktige/alvorlige hendelsene. Politiet påpeker at Samvirkesenteret kun skal ha en rådgivende og
informasjonsgivende funksjon.
Arbeidet som er gjort innen trafikkplanlegging har vært stort og grundig. Organisering av dette
arbeidet har etter politiets syn fungert godt, og bør absolutt videreføres for fremtidige arrangement.
Byromsgruppen har også en viktig funksjon vedrørende bruk av byrommene. Her har det vært
utstrakt samarbeid mellom ulike aktører. Politiet ser at dette samarbeidet med fordel kan dras
videre. Dette er viktig for å regulere aktiviteten i byrommet, med fokus på sikkerhet for
publikum/crowd management.
Politiet antar det går lang tid før Bergen igjen skal ta imot et så stort arrangement som sykkel-VM,
men mener at også mindre arrangement kan dra vesentlig nytte av arbeidet/planene/analysene
som nå er gjort. Det viktige blir å sette rett nivå på arrangementet, og ikke glemme at nødetatene
har en vesentlig erfaring med å planlegge sikkerhet/beredskap tilknyttet ulike arrangementer. Vi kan
ikke legge opp til en like ambisiøs planlegging av alle arrangementer.

26.18 Øygarden kommune
Aktør:

Øygarden kommune

Dato:

03.11.17

Veiledning: Evaluering fra medlemmer i Komité for sikkerhet og beredskap skal representere de ulike aktørorganisasjoners overordnede tilbakemelding på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet knyttet til sykkel-VM. Dette
innebærer at det ikke er medlemmenes individuelle tilbakemeldinger som skal legges til grunn, men en tilbakemelding fra
organisasjonen de representerer. Medlemmene må derfor samle inn informasjon i egen organisasjon som oppsummeres i
evalueringsskjemaet. Dersom det er ulike synspunkter internt hos de ulike aktørene bør dette fremkomme i evalueringen.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer aktøren rammeverket
(Styringsdokumentet og Prosjektplanen), organisering og styring av arbeidet gjennom
komitéen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt oppfølging av innspill?
X5
1
2
3
4
6
1a: Dette var bra: Godt og grundig arbeid.
1b: Dette kunne vært bedre:
Kunne vore meir effektivt å hatt færre møter, med klar plan over kva som var nytt til kvart møte.
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2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer aktøren samarbeidsklima, gjensidig respekt og
forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena i arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra: Generelt godt samarbeidsklima.
2b: Dette kunne vært bedre:
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderer aktøren komitéens aktørsammensetning, kompetanse, kommunikasjonen mellom aktørene i komitéen samt
komitémøtenes struktur, innhold, organisering og rapportering?
X4
1
2
3
5
6
3a: Dette var bra: God og svært brei samansetning. God rapportering.
3b: Dette kunne vært bedre:
Kunne vært mer kritisk til tidsbruken. Litt mer struktur og avgrensing.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse, planer og presentasjoner utarbeidet av arbeidspakkene samt rapport
fra risikomøtene?
X5
1
2
3
4
6
4a: Dette var bra:
God kvalitet med god involvering og stor bredde.
4b: Dette kunne vært bedre:
5. Aktiviteter: Hvordan vurderer aktøren kvaliteten og nytteverdien risikomøter, temadager
(beredskapsanalyse, crowd management) og erfaringsseminaret 3-4. mai 2017?
1
2
3
4
5
6
5a: Dette var bra:
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Aktørbidrag: Hvordan vurderer aktøren at sin rolle i komitéarbeidet ble ivaretatt?
Hvordan vurderer aktøren kvaliteten på eget arbeid i komitéen?
x4
1
2
3
5
6
6a: Dette var bra: Ble involvert på en god måte i hovedkomite.
6b: Dette kunne vært bedre:
Opplevde det som litt ulik tilnærming til omengskommunane i arbeidsgruppene. Noen hadde desse
fullt med i sitt arbeid. Nokon fokuserte ikkje på desse.
7. Ressursbaser: Hvordan var organiseringen og tilretteleggingen av ressursbaser? Var
aktørens mengde og type ressurser hensiktsmessig på ressursbasene?
1
2
3
4
5
6
7a: Dette var bra:
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7b: Dette kunne vært bedre:
8. Mål og resultater: Ble samfunnssikkerhet og beredskap godt ivaretatt av aktøren under
sykkel-VM? Ble uønskede hendelser håndtert på en god måte av aktøren?
X5
1
2
3
4
6
8a: Dette var bra:
8b: Dette kunne vært bedre:
9. Læring: Hvordan vurderer aktøren læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av arbeidet
i komitéen?
x5
1
2
3
4
6
9a: Dette var bra:
God læring i arbeid med store beredskapsprosjekt. God erfaring med bred involvering. God
metodikk knytt til risiko og sårbarhet. Excel-ark utviklet til formålet var et godt verktøy.
9b: Dette kunne vært bedre:
10. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil aktøren gi for fremtidig arbeid innen
samfunnssikkerhet og beredskap? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
sykkel-VM?
10a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra sykkel-VM maksimalt:
Lage en manual for beredskapsarbeid opp mot store arrangement.
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27 Vedlegg E: Evalueringsskjema fra arbeidsgrupper
27.1 Brann- og redning
Arbeidsgruppe brann og redning bestod av sju deltakere fra fire ulike brannvesen, arrangør og
Bergen kommune. To av deltakerne var representanter fra ulike avdelinger i samme brannvesen.
Seks av deltakerne har utarbeidet hvert sitt evalueringsskjema, som er sammenfattet i dette felles
skjemaet. Én deltaker har ikke besvart evalueringsskjemaet.
Tabellen under gir en oversikt over hvilken verdiskala (1-6) hver enkelt deltaker har anvendt i sitt
evalueringsskjema.
Totalt sett har deltakerne gitt høy score på 21 av 36 spørsmål, middels score på 11 av 36 spørsmål og
lav score på 4 av 36 spørsmål. Én deltaker har gitt gjennomgående lav eller middels score på alle
spørsmål.
Deltaker
Askøy brann
og redning
Sotra
brannvern IKS
Øygarden
brannvesen
Bergen
kommune
Bergen
brannvesen
Bergen
brannvesen

Spm. 1
4

Spm. 2
5

Spm. 3
4

Spm. 4
5

Spm. 5
5

Spm. 6
5

Gjennomsnitt
4,7

5

3

5

5

5

5

4,7

4

5

6

6

6

6

5,5

6

3

5

4

5

5

4,7

2

4

3

2

3

2

2,7

2

3

5

4

5

5

4

Arbeidsgruppe: Brann- og redning

Dato:

07.11.2017

Veiledning: Evalueringen til arbeidsgruppene er begrenset til arbeidsgruppens omfang og innhold. Arbeidsgruppene står
selv fritt til å velge hvordan innspill til evalueringen samles inn, men skal ha et evalueringsmøte der gruppen går gjennom
innholdet i evalueringsskjemaet før innsendelse. Møtet skal sikre at alle i gruppen har en felles forståelse av
evalueringsinnholdet. Dersom medlemmer i arbeidsgruppen er uenige om enkelte evalueringspunkter/tekst i
evalueringsskjemaet skal dette fremkomme.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen rammeverket
(arbeidspakke-beskrivelse, tilgjengelig tid og ressurser), organisering og styring av
arbeidet i arbeidsgruppen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena?
1
xx 2
3
xx 4
x 5
x 6
Median: 4
Gjennomsnittsverdi: 3,8
1a: Dette var bra:
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Flere av deltakerne i arbeidsgruppen mente rammeverket var godt og tydelig. De mente det var lagt
opp til en svært god struktur i prosjektet, slik at det var lett å sette seg inn i og forstå hva som skulle
leveres, metodikk, frister for leveranser, krav til gjennomføring og dokumentasjon.
Flere av deltakerne opplevde det som positivt at alle involverte brannvesen var representert i
arbeidsgruppen og at dette var en fin måte å bli bedre kjent med hverandre på.
Noen av deltakerne i arbeidsgruppen påpekte at det var bra at arbeidsgruppeleder organiserte de
aller fleste møtene og at korrespondanse utover arbeidsgruppemøter foregikk via e-post.
Én av deltakerne fremhevet spesielt at ledelsen av gruppen var god og strukturert, med tydelige
mål.
1b: Dette kunne vært bedre:
Flere av deltakerne i arbeidsgruppen opplevde at én av deltakerne ikke viste forståelse for
nødvendigheten av gjennomføring av arbeidsprosessene. Flere av deltakerne i arbeidsgruppen
opplevde at den samme deltakeren ikke viste motivasjon for gjennomføring av arbeidsprosessene
og at denne deltakeren ikke satte av tilstrekkelig med ressurser i forbindelse med gjennomføring av
oppgaver som var delegert til denne deltakeren av arbeidsgruppeleder.
Én av deltakerne ga uttrykk for at det tidvis ble brukt en del tid i arbeidsgruppens møter på å
forklare et fåtall av deltakere hensikten med å gjennomføre prosjektet. Deltakeren mener at dette
burde vært avklart i forkant av arbeidsgruppemøtene.
Én av deltakerne i arbeidsgruppen ga uttrykk for at det var uklar arbeidsdeling og utydelig ledelse
innledningsvis. Deltakeren mente at strukturen var utydelig, noe som resulterte i at fremdriften ikke
ble som forventet i starten.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?
1
2
xxx 3
x 4
xx 5
6
Median: 3,5
Gjennomsnittsverdi: 3,8
2a: Dette var bra:
En av deltakerne ga uttrykk for at det var lett å bli hørt, at diskusjonene i hovedsak var gode og
saklige, og at det var lett å få hjelp av andre medlemmer av arbeidsgruppen.
Flere deltakere opplevde at samarbeidsklimaet i gruppen var skiftende, alt etter hvilke
arbeidsprosesser som stod på agendaen. Gjennom arbeidet med brannforebyggende arbeid
(arbeidsprosessen «Brannvernplan») var det godt samarbeidsklima og gruppemedlemmene viste
respekt og forståelse for hverandre. Gruppen fremsto mer samlet og arbeidet godt og strukturert
mot felles mål. Flere av deltakerne opplevde at samarbeidet vedrørende brann- og
redningsberedskap ikke var like godt.
To av deltakerne mener samarbeidet var godt mellom alle brannvesen og at det var gode
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erfaringsutvekslinger og kunnskapsdeling.
Én av deltakerne påpekte at det var positivt at arrangøren også var representert i gruppen.
2b: Dette kunne vært bedre:
Flere av deltakerne i gruppen mener at deltakeren som var mest berørt av arrangementet burde
avsatt flere ressurser i starten av prosjektet og tatt en større del av gruppens arbeid enn det som ble
gjort. Dette begrunnet med at storparten av arrangementet foregikk i dette brannvesenets
kommune og at dette står i stor kontrast til hva som er uttalt om store enheters ressurser til den
type samarbeid/prosjekt, ref. Bergensalliansen «Brannsamarbeid i Bergensregionen».
Flere av deltakerne i gruppen mener at gruppen ikke helt lykkes med å gjøre hverandre gode når
arbeidsprosessene omhandlet brann- og redningsberedskap. Det var for lite diskusjoner og for mye
fokus på løsninger i egen kommune gjennom arbeidet med disse prosessene («Tema
beredskapsanalyse brann og redning», samt «Plan for disponering og lokalisering av
brannressurser»).
En av deltakerne gav uttrykk for at tidligere erfaringer og risikokompetanse ved store arrangement
ikke ble nok vektlagt. Deltakeren mener at gruppen arbeidet mot felles mål, men at det var
usikkerhet rundt hva som var forventet av hver enkelt deltaker og at ledelse og retning på
arbeidsprosessen var utydelig.
En av deltakerne gav uttrykk for at målet kunne virke som felles, men at utfordringene
arrangementet førte til var mye større og omfattende i Bergen kommune enn i de andre
kommunene.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og rapportering?
1
2
x 3
x 4
xxx 5
x 6
Median: 5
Gjennomsnittsverdi: 4,7
3a: Dette var bra:
Arbeidsgruppen vurderte det slik at arbeidsgruppen var representert med deltakere med god
kompetanse og mye erfaring.
En av deltakerne fremhevet spesielt at arbeidsmøtenes struktur, innhold, organisering og
rapportering i hovedsak var bra.
En av deltakerne ga uttrykk for at gruppen arbeidet mot felles mål – å ivareta innbyggere og
besøkende på beste måte. Deltakeren mente det var god kommunikasjon mellom medlemmene og
at sammensetningen av gruppen var grei. Alle hadde erfaringer og kunnskap å dele i gruppen og det
var gode diskusjoner og vurderinger før konklusjoner ble tatt i fellesskap.
3b: Dette kunne vært bedre:
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Noen av deltakerne gav uttrykk for at det var frustrerende at ikke alle deltakere leverte arbeid innen
avtalte frister. Noen av deltakerne stilte bedre forberedt enn andre til arbeidsmøtene.
En av deltakerne i gruppen hadde stort fravær mht. deltakelse på arbeidsmøtene. Denne deltakeren
ga selv uttrykk for at de kunne bidratt mer i sitt evalueringsskjema.
Én av deltakerne i arbeidsgruppen ga tidlig uttrykk for at de ikke hadde kapasitet til å ta på seg
større oppgaver i arbeidet med arbeidsprosessene som inngikk i arbeidspakken. Noen av deltakerne
stilte spørsmålstegn ved dette og mener denne deltakeren burde prioritert annerledes og brukt mer
ressurser på gruppens felles arbeidsprosesser iht. arbeidspakke.
To av deltakerne mente at møtevirksomheten var noe omfattende. Deltakerne mente at enkelte
arbeidsgruppemøter kunne vært unngått, for eksempel ved hjelp av individuelt arbeid som
oversendes per e-post til gruppeleder eller ved å organisere færre møter med lengre møtevarighet.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på analyser, planer og
presentasjoner utarbeidet av arbeidsgruppen?
1
x 2
3
xx 4
xx 5
x 6
Median: 4,5
Gjennomsnittsverdi: 4,3
4a: Dette var bra:
Noen av deltakerne i arbeidsgruppen mener at planene som ble utarbeidet var godt tilpasset
risikobildet i den enkelte kommune og at brannvernplanen som ble utarbeidet fremsto samlet.
Én av deltakerne opplevde det som positivt at hvert brannvesen selv presenterte det operative
arbeidet i presentasjoner. Det brannforebyggende arbeidet ble i sin helhet presentert av én av
deltakerne, dette fungerte bra. Generell informasjon om arbeidsprosess, overordnede tiltak osv. ble
presentert av gruppeleder. Dette var en grei fordeling av arbeidet. Deltakeren er av den oppfatning
av at strukturen på brannvernplanen var god, enkel og oversiktlig.
Én av deltakerne fremhevet at arbeidet i arbeidsgruppen var helhetlig og godt utført.
4b: Dette kunne vært bedre:
Noen av deltakerne i gruppen ga uttrykk for at det kunne vært mer diskusjon rundt løsningene som
ble valgt i planene.
Én av deltakerne mener mal for brannvernplan burde inneholdt flere opplysninger om hva
dokumentet burde inneholde av opplysninger, overskrifter etc.
Én deltaker var av den oppfatning at en del av analysearbeidet var unødvendig og bar preg av dårlig
forberedelse og planlegging. Deltakeren mener det var flere møter som hadde akkurat samme
innhold og at det ikke var tatt hensyn til at det allerede eksisterte ROS-analyser og
beredskapsplaner.
Én av deltakerne ga uttrykk for at én av deltakerne i arbeidsgruppen viste misnøye og motvilje mht.
til å gjennomføre en risikobasert og analytisk tilnærming til arbeidet, eksempelvis ved
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gjennomføring av prosessene «TemaROS brann og redning», samt «Tema beredskapsanalyse brann
og redning».
5. Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av
løsningene den har utarbeidet og gjennomført?
1
2
x 3
4
xxxx 5
x 6
Median: 5
Gjennomsnittsverdi: 4,8
5a: Dette var bra:
Noen av deltakerne ga uttrykk for at de opplevde at løsningene var godt tilpasset den virkeligheten
man sto overfor under arrangementet, at tiltakene og planene for å unngå og håndtere uønskede
hendelser var tilstrekkelig.
Én av deltakerne mener at sluttresultatet ble bra, til tross for en treg start på arbeidet. Alle
medlemmer sine innspill var velkomne og resultatet ble godt.
Én av deltakerne mente at det ble gjennomført et grundig og godt arbeid som resulterte i godt
forebyggende arbeid og god beredskap.
5b: Dette kunne vært bedre:
Én av deltakerne mener at lite av resultatene fra analysearbeid og øvrig arbeid i gruppen ble
benyttet til beredskapsplanlegging.
6. Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidspakken?
1
x 2
3
4
xxxx 5
x 6
Median: 5
Gjennomsnittsverdi: 4,7
6a: Dette var bra:
Flere av deltakerne opplevde at det var nyttig å delta i arbeidsgruppen, særlig med tanke på å bli
bedre kjent med andre brannvesen og hvordan disse løser sine oppgaver.
De fleste deltakerne i arbeidsgruppen opplevde at de hadde godt utbytte av arbeidet i
arbeidspakken med tanke på egen læring og at de følte seg bedre rustet til å delta i tilsvarende
arbeid på et senere tidspunkt.
Én av deltakerne synes det var nyttig å få innblikk i hvordan brannvesen i nabokommunene jobber
og hvilke erfaringer de har. Det var nyttig å få med seg tips og nye ideer fra andre, samt utvide
kontaktnett.
6b: Dette kunne vært bedre:
Noen av deltakerne i gruppen mener at arbeidsgruppen kunne jobbet tettere sammen, at gruppen i
for stor grad arbeidet med fokus på egen kommunes løsninger.
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Én av deltakerne mener at veldig lite av arbeidsgruppens arbeid har vært mulig å overføre og bruke i
planverket. Deltakeren mener at det gjennom arbeidet med arbeidspakken ikke ble tatt hensyn til at
det allerede eksisterte et omfattende planverk.
7. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil arbeidsgruppen gi for fremtidig samarbeid
innen arbeidsgruppens fagfelt? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?
7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
En av erfaringene som ble pekt på var viktigheten av at hvert enkelt brannvesen må prioritere, samt
sette av tilstrekkelig med ressurser ved deltakelse i et slikt arbeid.
Én av deltakerne mente at en ved neste anledning ikke må «starte på nytt med blanke ark».
Erfaringene fra arrangementet brukes som et grunnlag som det må bygges videre på. De
konklusjonene og dokumentene som ble utarbeidet i arbeidsgruppen kan danne et utgangspunkt for
andre store arrangementer. Deltakeren mente videre at det er viktig at en slik gruppe ikke får for
mange deltakere og at det ikke opprettes for mange arbeidsgrupper for å kunne ha god oversikt.
En annen deltaker mente at det må tas hensyn til planverk som ligger til grunn for den daglige
beredskap. Deltakeren ga også uttrykk for viktigheten av involvering av personer med faglig
forankring, respekt for andres synspunkt og kompetanse.
Noen deltakere påpekte at arbeidet må presenteres i en enkel og oversiktlig veiledning som
beskriver hvordan en kan jobbe opp mot slike arrangement.

27.2 Byromskoordinatorgruppe
Byromsgruppen ble dannet etter ønske fra sentralt hold og fra arrangør. Bakgrunnen var at
søknadene for bruk av byrom til arrangement, uteservering og lignende skulle behandles av èn
instans som hadde ansvar for å koordinere med de andre instansene.
Målsetning for Byromsgruppen var å koordinere Arenagruppen og Byromsgruppen slik at man fikk
laget en plan for byrommene som kunne godkjennes. Byromsgruppen skulle legge til rette for en
effektiv saksbehandling.
Gjøre oppmerksom på at det ikke ble avholdt møter i Arenagruppen i 2017 noe som gjorde
informasjonsflyten dårligere.
Første møte i Byromsgruppen ble avholdt 11. januar 2017.
Gruppen har til sammen gjennomført 11 møter og 1 befaring.
Følgende etater var representert i Byromsgruppen:
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Bergen Brannvesen 2 representanter, Kontor for Skjenkesaker, Seksjon for samfunnssikkerhet og
beredskap v/ Samferdselskoordinator, Mattilsynet, Helsevernetaten 2 representanter, BIR, Politiet 2
representanter, Bergen og omland havnevesen, Statens Vegvesen, Bymiljøetaten med 2
representanter + byromskoordinator.
Evalueringsskjema ble sendt ut til samtlige i gruppen totalt 15, 10 har besvart.
2 personer tilbakemeldte at de ikke ønsket å delta da de ikke hadde nok grunnlag for vurdere
gruppens arbeid, da de bare hadde deltatt på noen få møter.
3 person har ikke meldt tilbake.
Arbeidsgruppe: Byromskoordinatorgruppe

Dato:

31.10.2017

Veiledning: Evalueringen til arbeidsgruppene er begrenset til arbeidsgruppens omfang og innhold. Arbeidsgruppene står
selv fritt til å velge hvordan innspill til evalueringen samles inn, men skal ha et evalueringsmøte der gruppen går gjennom
innholdet i evalueringsskjemaet før innsendelse. Møtet skal sikre at alle i gruppen har en felles forståelse av
evalueringsinnholdet. Dersom medlemmer i arbeidsgruppen er uenige om enkelte evalueringspunkter/tekst i
evalueringsskjemaet skal dette fremkomme.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen rammeverket, dvs
tilgjengelig tid og ressurser, organisering og styring av arbeidet i arbeidsgruppen,
arbeidsprosessene og metodene i arbeidet?
1
2
3
4
5
6
Gjennomsnittsverdi: 4,5.
1a: Dette var bra:
God faglig bredde i gruppen. Gruppeleder organiserte møtene og styrte arbeidet. Medlemmene i
gruppen kom med innspill for sitt fagområde og sine erfaringer. Korrespondansen var via e-post og
minnepenn. Bra organisert fra gruppeleder.
Gruppens leder var flink å involvere alle deltakerne. Flott at Bymiljøetaten tok ansvar for å lede
gruppen som tar mye tid med koordinering, referater, e-poster, møteinnkalling osv. Det var nok
med tid, men da Bergen 2017 ikke svarte tilstrekkelig på gruppens spørsmål, ble det hektisk mot
slutten.
God styring og prosess fra kommunens side, men vanskelig å følge den skisserte framdriften når
Bergen2017 ikke kom med nødvendig dokumentasjon.
Bymiljøetaten hadde satt av godt med ressurser, fikk bruke mye tid på arbeidet. Forsøkte å nå ut til
samtlige av deltakerne på et tidlig tidspunkt i prosessen.
Oppgaver ble tildelt på møter og løst i etterkant. Gruppens medlemmer fikk god og nyttig
informasjon.
Gruppens medlemmer ble hele tiden godt informert. Også om vi ikke deltok på alle møter, fikk vi
den informasjonen vi trengte via e-post. Vi kunne selv deltatt på flere møter, men opplevde at våre
interesser ble ivaretatt.
1b: Dette kunne vært bedre:
Mer innspill og oppfølging fra gruppemedlemmene. Alle som var med på innledende møte, burde
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deltatt på alle møter, eventuelt sendt stedfortreder.
Noe uklart hvilket ansvar som lå til byromsgruppen vs andre grupper (særlig trafikkgruppen). Kort
tid for å sette seg inn i dokumentasjon som var både mangelfull og ustrukturert. Burde kanskje
startet tidligere med å jobbe med de generelle vilkårene – var lenge snakk om at det kunne ende
slik, men det drøyde kanskje for lenge før man gav opp å få en søknad som var i samsvar med
vilkårene som ble stilt.
For dårlig tid.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?
1
2
3
4
5
6
Gjennomsnittsverdi: 4,8.
2a: Dette var bra:
Gode møter med innspill fra de forskjellige aktørene.
Godt samarbeid i gruppen, gode diskusjoner, respekt for hverandres fagfelt. Mange personer i
gruppen, men likevel rom for ulike meninger.
Gode erfaringsutvekslinger. Mye nyttig informasjon fra deltakerne. Referat etter hvert møte ble
sendt til alle på e-post fra gruppeleder.
Mulighet for å knytte kontakt med «nye» kontaktpersoner.
Nye dokumenter/oppdaterte dokumenter ble straks formidlet til arbeidsgruppen via e-post eller
minnepenn. Nye opplysninger ble også presentert ved påfølgende møte. God dialog utenom
møtene. Saker som berørte flere fagområder kunne bli raskere løst, når man visste om de ulike
etatene sine behov.
Trakk i samme retning på møter – mot felles mål. Savnet skriftlige tilbakemeldinger og oppfølging
som kunne meldes tilbake til Bergen2017.
Knytte nye kontakter på tvers av etater. Samarbeidet fungerte godt, noe som kanskje letter
kommunikasjonen i etterkant.
2b: Dette kunne vært bedre:
Noen etater hadde sterke ønsker og «krav», men hadde vanskeligheter med å forstå de uheldige
konsekvensene dette kunne medføre for andre. En bør være litt ydmyk som deltaker i slike
arbeidsgrupper og prøve å finne løsninger og muligheter i stede for å vente at andre skal komme
med svaret.
Noen av aktørene meldte seg litt ut av gruppen etter en periode.
Da det ble knapt med tid og at det ble klart at også den siste søknaden kom til å bli mangelfull, ble
det litt uklart hva som var det felles målet og hvordan man skulle jobbe fram mot det.
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Dokumentasjon kom for sent og det ble knapp med tid. Skriftlige innspill og oppfølging kunne vært
bedre.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og rapportering?
1
2
3
4
5
6
Gjennomsnittsverdi: 4,7.
3a: Dette var bra:
Fungerte bra på alle punkter. God sammensetning av aktører. Alle hadde felles mål, om å ivareta de
besøkende og innbyggerne på beste måte. God involvering og god struktur.
Gruppen fikk veldig mye dokumentasjon å ta stilling til. Bra at gruppeleder har denne fulle oversikt
og kunne gi råd om hvilken dokumentasjon som var relevant for den enkelte etat. Og organiserte
fellessvar til arrangøren etter korrespondanse med de aktuelle gruppemedlemmene.
Relativ god kommunikasjon mellom de fleste. God møtestruktur. Få rapporterte til
byromskoordinator.
Referatene fra møtene var gode og konsise.
3b: Dette kunne vært bedre:
Det burde vært «noen» fra alle som deltok på de innledende møtene tilstede på «alle» møtene. Den
store mengden av dokumentasjon som gruppen mottok la en meget stor arbeidsbelastning på få av
gruppemedlemmene. Andre kunne vært mer på.
Tilbakemelding og rapportering til byromskoordinator kunne vært bedre.
Det var litt uklart hvilke problemstillinger som skulle inn i gruppen, og dermed vanskelig å vite hva
som var rett kompetanse for gruppen. Informasjonsflyten i gruppen/mellom deltakerne ble litt
rotete på slutten, da det ble dårlig med tid.
Bergen2017 burde sittet delvis i gruppen.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på dokumentasjon
utarbeidet av arbeidsgruppen?
1
2
3
4
5
6
Gjennomsnittsverdi: 4,6.
4a: Dette var bra:
Over all forventing når man ser hva gruppen mottok av dokumentasjon. Alle presentasjonene ble
gjennomført av gruppeleder på en god måte.
Bymiljøetaten stod for store deler av utarbeidelsen av dokumentasjonen.
Referatene var gode og korte. Flott at Bymiljøetaten tok med innspill fra andre etater i brever til
Bergen2017.
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Kvaliteten var god ettersom det var enormt mye dokumentasjon som ble mottatt på kort tid dette
grunnet sen innlevering fra Bergen2017.
Generelt grundig dokumenter som tok høyde for mange ulike etaters behov.
4b: Dette kunne vært bedre:
For «mange» grupper under planlegging av sykkel-VM. For dem som har deltatt i flere grupper har
lagt merke til at det har glippet kommunikasjonsmessig fra en arbeidsgruppe til den neste (oppover
og nedover).
Ønske om bedre tid til å arbeide med vilkår i gruppen, mens andre mente gruppens medlemmer
burde utarbeide dokumentasjon for sine egne ansvarsområder.
Da Bergen2017 ikke responderte i stor grad på brevene fra arbeidsgruppen, produserte gruppen
ikke mange dokumenter. Bergen2017 burde sittet delvis i gruppen.
5. Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av
løsningene den har utarbeidet og gjennomført?
1
2
3
4
5
6
Gjennomsnittsverdi: 4,3
5a: Dette var bra:
Dokumentene ble sendt gruppens medlemmer i forkant av møtene. Gode diskusjoner og gode
innspill av gruppen. Veldig bra med befaringer da det ofte er lettere å se løsningene i virkeligheten.
Løsninger ble gjort i samråd med gruppen som helhet. Vurderingene ble diskutert og konklusjoner
ble tatt.
Bra med generelle vilkår som gav rom for at det kunne gjøres endringer under arrangementet
dersom det viste seg at noe ville komme i konflikt med viktige omsyn.
Byrommene fungerte godt under VM så vil si gruppens arbeid ga gode resultater.
Til tross for utrolig mye dokumentasjon, har gruppen håndtert VM og planleggingen av denne på en
god måte.
5b: Dette kunne vært bedre:
Utrolig mye dokumentasjon som gjorde det vanskelig å ha den fulle oversikten på detaljer, men det
var slik en fikk dokumentene tilsendt fra arrangøren.
Med mer tid tilgjengelig kunne man fulgt opp installasjoner i byrom bedre. Tidsklemmen skylles ikke
gruppen. Bedre tid og bedre dokumentasjon fra arrangør slik at gruppen kunne gitt tydeligere og
klarere instrukser om bruk av byrommene på et tidligere tidspunkt.
Dokumentasjon manglet helt fram til arrangementsstart, måtte forutsette gode løsninger.
Arrangør burde være tidligere ute med dokumentasjonen slik at de kunne kommet i mål på ett
tidligere tidspunkt.
Hensynet til fremkommelighet for gående som ikke hadde VM-arrangementet som målsetting i
sentrum burde vært bedre. Det kunne kanskje vært gjort bedre både for de med behov for
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universell utforming og for de næringsdrivende i sentrum.
6. Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidsgruppen?
1
2
3
4
5
6
Gjennomsnittsverdi: 4,9
6a: Dette var bra:
Lærer å se ting ut fra andre aktører sitt ståsted. Kan være nyttig for fremtidig arbeid.
Det var interessant og lærerikt å sitte i arbeidsgruppen og tror dette vil styrke framtidig samarbeid.
Knyttet mange kontakter fra andre etater.
Samarbeidet i gruppen var veldig nyttig.
Fint å få innblikk i hvordan de ulike etatene jobber og hvilke erfaringer de har. Diskutere ulike
løsninger og muligheter ut i fra en fellesforståelse er bra.
Saker som berører flere fagområder blir raskere løst når man vet de ulike etater sine behov og har
dialog med hverandre.
Kommunale/statlige etater kommuniserer og samvirker for lite med hverandre i det daglige. sykkelVM har vist at dette er nyttig for alle involverte med tanke på fremtidig samarbeid.
6b: Dette kunne vært bedre:
Søknaden fra arrangør kom altfor sent. Viktige spørsmål var uavklart lenge helt opp til
arrangementsstart.
Kanskje litt mange deltakere i gruppen. Lett for at diskusjoner kan gli ut/fokus forsvinner dersom
mye informasjon ikke er relevant for din etat.
Nytteverdien av arbeidet i gruppen ble redusert på grunn av Bergen2017 ikke fulgt føringene de fikk
i arbeidet med søknaden sin.
Det ble gjort mye dobbeltarbeid i mange etater. Neste gang bør det settes ned en prosjektgruppe
fra hver etat.
Det var altfor mange grupper.
Faren er at å samles/jobbe sammen «ofte» blir glemt, da man går tilbake til våre «normale» rutiner.
7. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil arbeidsgruppen gi for fremtidig samarbeid
innen arbeidsgruppens fagfelt? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?
7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
Prinsippet med «byromsgruppen» var gull verdt for Bergen by. Her får de «store» etater samlet seg
og eniges om Byens beste.
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Kanskje det kunne vært hensiktsmessig at koordineringsgruppen hadde gjennomført 1-2 møter med
hver enkelt aktør (1 møte tidlig i prosessen og 1 møte mot slutten ved behov), i tillegg til
fellesmøtene.
Klarere på frister og etterlevelse av disse.
Arrangør burde sittet delvis i gruppen, slik at gruppen kunne fått hurtigere og bedre informasjon.
Arrangør bør tidlig i søknadsfasen delta på et møte med gruppen slik at arrangør og gruppen har en
felles forståelse av hva en søknad skal inneholde og hvordan søknadsprosessen skal være.
Sette ned en arbeidsgruppe fra hver etat/organisasjon. Mange satt i flere grupper noe som gjorde
det utfordrende for framdriften og å finne løsninger. Mange grupper i mange ledd medfører at man
snakker om det samme i flere ledd uten å komme til gode og ensartede løsninger.
Mye av erfaringene fra denne gruppen bør tas med videre ved fremtidige arrangementer.
Må ikke starte med blanke art, bruk erfaringene fra sykkel-VM som grunnlag å bygge videre på. De
konklusjoner og dokumenter som er utarbeidet i arbeidsgruppen kan danne et utgangspunkt for
andre liknende arrangementer (krav tilpasses). Viktig at det er for mange personer i hver
arbeidsgruppe og heller ikke for mange grupper. Da dette kan lett bli uoversiktlig.

Gruppens medlemmer ble innkalt til evalueringsmøte 26. oktober, hvor 6 + byromskoordinator
møtte.
Følgende kommentar ble mottatt etter møte:
«ser jo at det går igjen at det var for mange grupper. Jeg stiller meg litt undrende til akkurat det. Alle
gruppene hadde mye å gjøre, og kom med konkrete planer for sitt felt. Hvem skulle gjort dette
arbeidet dersom noen av gruppene ble tatt bort? Jeg tror det man heller burde få fram er at alle
gruppene ikke hadde god nok tid til å ivareta god nok informasjon på tvers.
Det er litt viktig at hovedinntrykket etter VM ikke går på at vi hadde for mange grupper, mener jeg.
Dersom det var grupper som ikke gjorde noe så skulle jeg vært enig, men det var jo ikke tilfellet her.»

27.3 Crowd management arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe: Crowd management

Dato:

01.11.2017

Innledning:
Crowd management gruppen ble etablert for å sikre godt samarbeid og gode løsninger innen sikkerhet knyttet til store
folkemengder. Aktører i gruppen var Bergen 2017, Vest politidistrikt, Skyss, Bymiljøetaten, Possibility, Bergen Storsenter,
Kulturoperatørene, NSB, BaneNOR, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap samt crowd management-spesialister fra
Jørgen Aass AS og Happy projects. Ca. 20 personer var involvert i arbeidet og det er mottatt evalueringsskjema fra 10 av
disse, men ikke alle har svart på alle spørsmål.

Side 197 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

Følgende skalaverdier ble brukt: 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god, og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppens rammeverk, dvs.
tilgjengelig tid og ressurser, overordnet organisering og styring av arbeidet i
arbeidsgruppen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet?
1
2
3
xx 4
xxxxxxx 5
x 6
Snitt: 4,9
1a: Dette var bra:
Arbeidet kom tidlig i gang, og inkluderte et kurs i crowd management som bidro sterkt til felles
forståelse av temaet.
Bra organisert fra gruppens leder. Lokaler, tidspunkt, lengde, referater og servering var bra. Positivt
med regelmessige møter og god deltakelse fra viktige parter. Detaljnivået på arbeidet var grundig og
godt. Det var en god arbeidsstruktur med bruk av hensiktsmessige metoder og maler. Strukturert og
systematisk bruk av risikoanalyseskjema for folkemengder Busstasjonen.
Delaktighet og det som fremkom i møter var bra. Mange utfordringer ble tatt opp, avklart og
håndtert. Ble brukt tid på å avklare hvem som hadde ansvar for hva. Dette førte til at man måtte ta
opp saker flere ganger, men bidro til å fordele ansvar for oppfølging og utførelse. I tillegg avklaringer
per e-post som stort sett gikk greit. Særlig skal Skyss ha ros for innsatsen de gjorde.
Arbeidsprosessene og metodene fungerte fint. Kunne ta litt tid før vi fikk svar fra ulike aktører, men
det var forståelig med tanke på arbeidsmengde og dette var nytt for mange.
1b: Dette kunne vært bedre:
Da Bergen 2017 AS satt arbeidet på vent (crowd management ressurs) forsinket dette progresjonen
og var uheldig for arbeidsflyten. Planleggingen dabbet av våren 2017 og det ble lengre mellom hvert
møte. Området fra Jernbanen mot sentrum ble ikke like godt dekket som området sørover
(busstasjonen).
Det var mye detaljer i arrangementet (utenfor gruppens kontroll) som kom på plass veldig sent. Noe
som gjorde at gruppen ikke fikk nødvendig fremgang.
På noen møter ble de samme tingene diskutert om igjen uten at det var kommet ny informasjon i
saken. Her kunne man spart litt tid. Videre var ikke alt relevant for alle. Kanskje man kunne skilt ut
enkelte temaer i egne møter eller definere arbeidsmøter om spesifikk tematikk for å unngå å bruke
alles tid på elementer som kun angår noen få. En deltaker bemerket også mangelfull tilbakemelding
på innsendt materiell.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?
1
2
3
x 4
xxxxxxx 5
xx 6
Snitt: 5,1
2a: Dette var bra:
Det var et svært godt samarbeid, informasjonsutveksling og samarbeidsklima i gruppen. Dette vil
gjøre at det er lettere å kommunisere i etterkant. Gruppen arbeidet mot et felles mål. Arbeidet
bidro til at man ser hvilke utfordringer de ulike aktørene har og får en bedre oversikt over hvordan
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ting henger sammen. Alle fikk presentert sine innspill og meninger. Det var god forståelse blant
medlemmene i gruppen. Spesielt positivt med en nøye gjennomgang av flyt til og fra
kollektivterminalen.

2b: Dette kunne vært bedre:
Bedre informasjon fra arrangørene om hva som skulle skje i byen var savnet – sen planlegging fra
arrangørene gjorde at crowd management arbeidet ble vanskeligere. Det var også tilfeller hvor
arrangørene ikke leverte det de hadde lovet, eller kom uforberedt til møter.
Gruppemøtene med detaljert gjennomgang og mulige løsninger kunne vært flere. Det ble en
tidsklemme. Gruppen var godt involvert i utfordringer og løsninger knyttet til busstasjonen, men ble
mer koblet av når utfordringer og løsninger for andre områder i byen skulle diskuteres.
Noen opplevde enkelte ganger litt «heng» på tilbakemeldinger per e-post med påfølgende
kommunikasjonssvikt.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og rapportering?
1
2
3
xx 4
xxxxxxx 5
x 6
Snitt: 4,9
3a: Dette var bra:
Besto av representanter fra alle nødvendige aktører. God og bred sammensetting av gruppen, faglig
bredde med alle involverte aktører. Gruppens sammensetning var riktig og hadde nødvendig
kompetanse. Det var fordelaktig ift ressursbruk at ikke alle var med på alle møtene, men ble invitert
etter behov. Nyttig med kurs innen crowd management før oppstart av arbeidet.
3b: Dette kunne vært bedre:
Noen problemer med fremdrift. Arbeidet kunne fulgt et strengere oppsett med hyppigere møter
utover våren og sommeren. Noen av gruppens medlemmer opplevde at totalbildet innen crowd
management til en viss grad manglet (mye fokus på busstasjonen, mindre fokus på øvrige
publikumsområder).
Oppfølging av oppgaver mellom hvert møte ut mot alle deltakerne kunne vært bedre. Påminnelser
til deltakerne slik at oppfølgingspunkter ikke ble glemt. Rapporteringen kunne vært litt bedre - gikk
mye i et excel-ark.
Kunne kanskje hatt enda bedre kontinuitet blant medlemmene i arbeidsgruppen fra møte til møte,
men på den annen side er det også nyttig at noen nye øyne ser på sakene for å sikre at gruppen er
på rett spor.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på analyser, planer og evt.
presentasjoner utarbeidet av arbeidsgruppen?
1
x 2
3
xx 4
xxxxx 5
x 6
Snitt: 4,5
4a: Dette var bra:
Bra med prosjektplan og grovanalyse i starten. Gode analyser og planer i forhold til det som var
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kjent informasjon. Meget strukturert og oversiktlig analyse som kunne tas videre i egen organisasjon
for oppfølging og som grunnlag for detaljerte planer. Noen utfordringer oppstod, men det var vi
klare til og hadde løsninger på. Planer ble bra presentert. Skyss gjorde et veldig godt stykke arbeid
med analyser og planer for busstasjonen.
4b: Dette kunne vært bedre:
Flere mener det var for dårlig informasjon underveis om kulturarrangement og hvilke artister som
skulle opptre. Det ble vanskelig å beregne hvor mye publikum som ville komme til de ulike
arrangementene. Arrangør burde levert dokumentasjonen på et mye tidligere tidspunkt.
Dette forsinket crowd management planleggingen. Mye av crowd management planlegging knyttet
til byrom ble utført mens de fleste i arbeidsgruppen hadde ferie sommeren 2017. Samarbeidet og
kommunikasjonen om planer og løsninger ble da vanskeligere og ustrukturert. For lite forståelse og
prioritering av crowd management arbeidet hos arrangør fikk derfor uheldige følger for andre
aktører innen crowd management planleggingen.
En deltaker bemerket også at det var for «mange» grupper og personer å forholde seg til under
planleggingen av sykkel-VM. Informasjon som skulle ha gått oppover og bortover har til dels vært
mangelfull. Noe som gjør det vanskelig å få fatt på «hele» bildet. Det var også for mange personer
(fra samme etater) som ikke snakket samme språk (eks. en sa ja og en sa nei).
5. Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av
løsningene den har utarbeidet og gjennomført?
1
2
3
xx 4
xxxxxx 5
x 6
Snitt: 4,9
5a: Dette var bra:
På tross av en noe mangelfull dokumentasjon har gruppen håndtert planleggingen av sykkel-VM på
en god måte. Spesielt trekkes det frem detaljert og godt fokus på store publikumsstrømmer fra og til
kollektiv sammen med gode planer for avvikling av publikumsstrømmer i området Bergen
Busstasjon. De tiltak som ble definert som nødvendige ble gjennomført, i all hovedsak. Kvaliteten på
tiltakene har vært gode.
5b: Dette kunne vært bedre:
Mye frem og tilbake i forhold til kulturarrangementer og åpning av sentrum. Dette burde vært løst
tidligere og bedre. Skilting og publikumsinformasjon under VM var langt mer mangelfull enn avtalt
på forhånd. Dette gjelder spesielt info i krysset Marken/Peter Mosfelts gate og i starten av Marken
ved Nonnester. Det var lite fleksibilitet på løsninger i krysningspunkt som ikke fungerte optimalt.
Endte opp med at de samme punktene ble meldt til Samvirkesenteret daglig. Det var også uheldig at
arrangør ikke stilte med crowd management-spesialist i Samvirkesenteret, slik man hadde avtalt.
6. Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidsgruppen?
1
2
3
4
xxxxxxx 5
xxx 6
Snitt: 5,3
6a: Dette var bra:
Et nyttig, viktig og spennende emne som kan overføres til mange kommende arrangement. Crowd
management er et tema mange aktører ikke hadde nok kunnskap om og lærte mye om i sykkel-VM
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arbeidet. Det ble knyttet mange nyttige kontakter, lært mye om hvilke ansvarsområder og
utfordringer de ulike etatene, avdelingen, institusjonen og aktørene har. Arbeidet understreker
viktigheten med at etater, avdelinger, institusjoner samarbeider på tvers. Sikret forståelse for
oppgavene og knyttet kontakter som var til god hjelp ifm gjennomføringen av arrangementet. Flere
deltakere oppfatter at de ulike sidene har blitt hørt og at det har vært respekt for de ulike
ansvarsområdene. Veldig bra å få informasjon fra andre etater tidlig. Lærerikt for alle parter.
6b: Dette kunne vært bedre:
Gruppen kunne arbeidet mer med systematisk læring/ erfaringsoverføring. Informasjonsoverføring
kunne vært bedre.
7. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil arbeidsgruppen gi for fremtidig samarbeid
innen arbeidsgruppens fagfelt? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?
7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
Crowd management må sees på også ved andre arrangement som ikke er like store som sykkel-VM
Lignende arbeidsgrupper bør etableres ved alle store arrangement i Bergen. Spesielt viktig at
arrangør, Skyss og Politi møtes. Planene kan brukes ved evt. fremtidige store arrangementer.
Det bør utarbeides en enkel oppsummering av hvordan det ble jobbet underveis, hvilke erfaringer vi
fikk, og hvordan selve arbeidet gikk under selve gjennomføringen. Slik at man kan ta frem
dokumentasjonen når/hvis det blir nødvendig.
Arrangører må ha nødvendig arrangørkompetanse og prioritere crowd management arbeidet i
større grad. For å sikre et mer forutsigbart arbeid bør arrangøren komme tidligere på banen med
grunnlagsinformasjon om arrangementet. Gruppen burde hatt fast møte en gang per måned (minst)
og oftere mot gjennomføring.
Arbeidet innen crowd management bør fokusere både på taktisk og operasjonelt nivå. Det burde
nok vært noe mer arbeidsmøter på taktisk nivå mellom aktørene. Det var en felles operasjon for
mange, derfor bør det planlegges som en felles operasjon. Operasjonsplanlegging bør startes i
gruppen før, og her må kommunikasjonsrutiner og kommandolinjer avklares. Det ble stor usikkerhet
rett i forkant av arrangementet på dette punktet. Arrangør bør ha sitt kommando- og kontroll senter
med crowd management-spesialist i tilknytning til Samvirkesenteret.

27.4 Helse
Arbeidsgruppe: «Arbeidspakke Helse»

Dato:

«09.11.2017»

Veiledning: Evalueringen til arbeidsgruppene er begrenset til arbeidsgruppens omfang og innhold. Arbeidsgruppene står
selv fritt til å velge hvordan innspill til evalueringen samles inn, men skal ha et evalueringsmøte der gruppen går gjennom
innholdet i evalueringsskjemaet før innsendelse. Møtet skal sikre at alle i gruppen har en felles forståelse av
evalueringsinnholdet. Dersom medlemmer i arbeidsgruppen er uenige om enkelte evalueringspunkter/tekst i
evalueringsskjemaet skal dette fremkomme.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

7. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen rammeverket
(arbeidspakke-beskrivelse, tilgjengelig tid og ressurser), organisering og styring av arbeidet
i arbeidsgruppen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt bruk av
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prosjektside/sharepoint som delingsarena?
x3
1
2
1a: Dette var bra:
Tiltaksarkene fungerte godt.

4

5

6

1b: Dette kunne vært bedre:
Rammeverket: Det var lagt opp til et omfattende arbeid og stor ressursbruk – uten at det var avsatt
egne ressurser til dette.
Organisering og styring av arbeidet i arbeidsgruppen: Ledelsesutfordring i forhold til kapasitet og
kontinuitet. Bedret seg veldig på slutten.
Arbeidsprosessene var uvant for driftsnivået.
Sharepoint: Uheldig at driftskontinuitet og beredskap ble lagret på ulike plattformer. Eksterne hadde
ikke tilgang til sharepoint. Dette lyktes ikke selv om de eksterne ba om dette. Fungerte ikke.
For lite tid og kapasitet til å gjøre ROS og tiltak til driftskontinuitetsutfordringer
8. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?
x5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Godt klima i arbeidsgruppen. Positiv spinn off.
2b: Dette kunne vært bedre:
Famling i starten
9. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og rapportering?
x4
1
2
3
5
6
3a: Dette var bra:
Kommunikasjon innad i gruppen
Veldig bra at omengskommuner ble trukket inn
3b: Dette kunne vært bedre:
Arbeidsmøtenes struktur kunne vært bedre. Manglende informasjon fra andre arbeidsgrupper og
andre frustrasjoner tok for mye tid. Rapporteringsforventning fra SSB ble ikke oppfylt, og ble også
delvis nedprioritert.
Noen av tiltakene ble liggende lenge får de var utført.
10. Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på analyser, planer og
presentasjoner utarbeidet av arbeidsgruppen?
x4
1
2
3
5
6
4a: Dette var bra:

4b: Dette kunne vært bedre:
Arbeidsgruppen kunne og burde ha levert rapporten tidligere.
Side 202 av 227
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017
Samfunnssikkerhetskoordinator, Jonas Eriksen, Bergen kommune
Leder, Komité for sikkerhet og beredskap, Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
12.01.18
12.01.18

11. Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av
løsningene den har utarbeidet og gjennomført?
x6
1
2
3
4
5
5a: Dette var bra:
Dimensjoneringen var tilstrekkelig, og i praksis i overkant i forhold til det som skjedde under
SykkelVM.
5b: Dette kunne vært bedre:

12. Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidspakken?
x6
1
2
3
4
5
6a: Dette var bra:

6b: Dette kunne vært bedre:

8. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil arbeidsgruppen gi for fremtidig samarbeid
innen arbeidsgruppens fagfelt? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?
7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
Se pkt 1
Kjøpe fri ledelse tidlig
Felles plattform for informasjonsutveksling
Se driftskontinuitet og beredskap i sammenheng fra starten av.

27.5 Samvirke
Arbeidsgruppe: Samvirke

Dato:

1.11.2017

Veiledning: Evalueringen til arbeidsgruppene er begrenset til arbeidsgruppens omfang og innhold. Arbeidsgruppene står
selv fritt til å velge hvordan innspill til evalueringen samles inn, men skal ha et evalueringsmøte der gruppen går gjennom
innholdet i evalueringsskjemaet før innsendelse. Møtet skal sikre at alle i gruppen har en felles forståelse av
evalueringsinnholdet. Dersom medlemmer i arbeidsgruppen er uenige om enkelte evalueringspunkter/tekst i
evalueringsskjemaet skal dette fremkomme.
Skala verdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen rammeverket
(arbeidspakke-beskrivelse, tilgjengelig tid og ressurser), organisering og styring av
arbeidet i arbeidsgruppen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena?
Gjennomsnittskarakter: 5
1a: Dette var bra:
Rammeverk:
Samvirkegruppen opplevde at det var mange forskjellige agendaer rundt arbeidet i starten av
prosessen. Det ble oppfattet som at arbeidet rundt arbeidsgruppene manglet forankring og
økonomi. Arbeidsgruppen brukte derfor mye tid i starten til forventningsavklaring mellom partene
og lyttet aktivt til hverandre for å skape en felles forståelse. Når det gjelder rammeverket og
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dokumentasjonen rundt gruppeprosessen, så vurderer arbeidsgruppen at dette var veldig godt og
ryddig beskrevet, selv om innholdet og prosessen rundt arbeidet ble vurdert som for stort og
uoverkommelig. Det ble derfor valgt å gjøre tilpasninger i prosessen for å imøtekomme
arbeidsgruppens behov.
Organisering/Styring:
Samvirkegruppen bestod av 12 aktører, og ambisjonen var at ansvaret for den enkelte delprosess
skulle fordeles på enkelte av disse. Dette fungerte ikke etter planen, og det ble tidlig bestemt at
gruppeleder ivaretok helheten i gruppearbeidet for en mer effektiv fremdrift. Gruppeleder ivaretok
også belastningen av skrivearbeidet. Samvirkegruppen besluttet å holde ukentlige arbeidsmøter der
gruppeleder la frem et løsningsforslag til diskusjon og beslutning. Gruppeleder var lydhør i forhold til
den enkelte aktørs kultur og kompetanse, og evnet å omsette dette til gruppens felles beste.
Arbeidsprosesser/Metoder:
Faste møtepunkt sikret fremdriften i gruppen. De som ikke kunne delta i møtene fikk oppdatering
gjennom tilsendt møtereferat og dokumentasjon fra møter i neste innkalling. Den «røde tråden» ble
i så måte ivaretatt for de som hadde vært fraværende.
1b: Dette kunne vært bedre:
Rammeverk:
Det er arbeidsgruppens oppfatning at eksisterende lovverk setter begrensninger til samhandling.
Dette gjelder spesielt Sivilforsvaret og Heimevernet som i prinsipp skal "Håndtere" og ikke
"Forebygge". Her er det fortsatt uavklarte forhold som ligger over arbeidsgruppens mandat.
Tilbakemeldingen fra de to aktørene i gruppen, var at det ikke står på viljen, men at eksisterende
rammebetingelser vanskeliggjorde arbeidet.
Når det gjelder rammeverket i prosjektet og den styrende overordnede dokumentasjonen, så er
tilbakemeldingen at det var vanskelig å se helhetsbildet. Tilbakemeldingen fra gruppen er at dette
ikke skapte det riktige eierskapet til hele prosjektet, men kun et avgrenset eierskap til gruppens
arbeid.
Organisering/Styring: NIL
Arbeidsprosesser/ Metoder:
Arbeidsgruppen opplevde noen utfordringer rundt arbeidsmetodikken. Arbeidsmetodikken som var
lagt opp til, var til dels ukjent for aktørene i gruppen, og den enkelte deltager i gruppen var ikke
kjent med å benytte en slik arbeidsform i prosjektarbeid. Dette var noe som krevde en god og
grundig avklaring i startfasen av arbeidet.
Arbeidsdokumentasjonen var omfattende, og krevde en god forståelse av fagområdet.
Arbeidsgruppen avgrenset oppdraget til i hovedsak å omhandle Samvirkesenteret. Det reelle
samvirkearbeidet på taktisk og strategisk nivå ble ikke definert som en del av arbeidet. Erfaringer i
ettertid tilsier at det kan stilles spørsmål om sammenfatning av de enkelte planene på taktisk nivå
var mangelfull i forhold til de mest alvorlige identifiserte uønskede hendelsene.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?
Gjennomsnittskarakter: 5,4
2a: Dette var bra:
Samarbeid og samvirke:
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Arbeidsklimaet i arbeidsgruppe samvirke har vært veldig bra gjennom hele arbeidsperioden.
Gruppearbeidet har vært under god ledelse og styring gjennom hele prosessen med fokus på at alle
skulle ha eierskap til resultatet for å sikre en god måloppnåelse. Gjennom gruppearbeidet har
samholdet mellom deltagerne blitt styrket. Det har skapt varige og sterke relasjoner, og en stor grad
av tillit til hverandre. Arbeidsgruppen er tydelig i at dette er relasjoner som er avgjørende å ivareta
for fremtidens samvirke i regionen.
2b: Dette kunne vært bedre:
Samarbeid og samvirke:
Det ble i noen grad «omkamper». Det kan oppleves negativt. På den andre siden kommer det opp
nye momenter som gjorde at det var nødvendig.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og rapportering?
Gjennomsnittskarakter: 5
3a: Dette var bra:
Involvering og kommunikasjon:
Erfaringene fra arbeidsgruppe samvirke, er at aktørene som deltok i gruppen var svært
profesjonelle, og relevante for gruppens oppdrag. Gruppens deltagere var sammensatt av meget
erfarne og kompetente personer som samarbeidet på en veldig god måte. Alle deltagerne hadde
mye kompetanse og kunnskap rundt de relevante problemstillingene i gruppearbeidet. I tillegg var
alle deltagerne trygge på sin egen person, og samtidig ydmyk for de andres kompetanse og rolle.
Arbeidsgruppen er enig om at dette er kjerneelementene i at arbeidet gjennomgående har vært
preget av god stemning, og at resultatet har blitt som det har blitt.
Arbeidsmøtene hadde fast agenda der fremdriften i arbeidet på de enkelte delprosessene ble
diskutert, og der beslutninger ble loggført. Gruppeleder dro gjennom prosessen og ledet møtene på
en fremragende måte, og bidraget fra deltagerne sikret at resultatet ble som det ble. Møtene ble
rotert mellom enkelte av aktørene. Det ble også gjennomført en befaring av løypetrase med bistand
fra Haakonsvern Orlogsstasjon i organisering av felles buss og en fantastisk god felles middag på
Briggen. En god forpleining i forbindelse med møtene er en suksessfaktor som ikke må
undervurderes som bidrag til den gode stemningen og ønsket deltagelse.
Arbeidsgruppe samvirke med Vest politidistrikt organiserte også en tur til London, der de av
deltagerne som deltok fikk besøke sentrale samfunnsaktører (bl. annet Scotland Yard, JESIP og
London Traffic Authorities). London turen bidro til en større forståelse for utfordringer som man
ville stå overfor under sykkel-VM samt at turen også bidro sterkt til det gode samholdet i gruppen.
3b: Dette kunne vært bedre:
Involvering og kommunikasjon:
Med tanke på table top øvelsene burde noen fra aktørene vært med på å utarbeide scenarier.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på analyser, planer og
presentasjoner utarbeidet av arbeidsgruppen?
Gjennomsnittskarakter: 5
4a: Dette var bra:
Analyser og dokumentasjon:
Analysene og dokumentasjonen som ble utarbeidet, fremstod som informativ og oversiktlig med en
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gjennomgående høy kvalitet.
Plan for Samvirkesenteret inneholdt et hoveddokument og fire vedlegg. Dokumentasjonen fulgte
"beste praksis" for utarbeidelse av beredskapsplaner der hoveddokumentet bestod av en operativ
del med detaljinstrukser for hver funksjon i samvirkeorganisasjonen og en administrativ del der
tjenesten i Samvirkesenteret var regulert i forhold til en hovedprosess for Samvirkesenteret.
Plandokumentasjonen ble tilgjengeliggjort til alle gjennom verktøyet CIM samt ved direkte
tilsending gjennom e-post. Tilbakemeldingene fra deltagerne i Samvirkesenteret var at de faktisk
benyttet plandokumentet under tjenesten i Samvirkesenteret. Dette er noe som bekrefter at planen
var hensiktsmessig og til nytte.
4b: Dette kunne vært bedre:
Analyser og dokumentasjon:
Dokumentasjonen som ble utarbeidet kunne til tider være litt for omfattende, men dette ble justert
etter hvert.
5. Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av
løsningene den har utarbeidet og gjennomført?
Gjennomsnittskarakter: 5
5a: Dette var bra:
Resultater:
Samvirkesenteret slik det fremstod, var en verdensnyhet. Det har aldri vært gjennomført en så stor
ansamling av samfunnsaktører under et tilsvarende mesterskap. Konseptet, strukturen og
løsningene som var lagt til grunn i Samvirkesenteret var godt utarbeidet og gjennomført. Kvaliteten
var gjennomgående god og innholdet i konseptet med operative og tekniske løsninger inneholdt det
vi trengte for å kunne gjennomføre jobben på en god måte. I og med at dette var en
verdenspremiere, så var resultatet og løsningen med Samvirkesenteret og dets form og innhold
meget godt.
5b: Dette kunne vært bedre:
Resultater:
Det er arbeidsgruppens vurdering i etterkant at det burde ha vært opprettet en tverrfaglig gruppe
som hadde implementering, opplæring, trening og øving som oppgave. Det er arbeidsgruppens
oppfatning at dette ville ha sikret samhandlingen mellom alle enheter på alle nivå, og ikke bare
mellom liaisoner i Samvirkesenteret. Det er i ettertid vurdert at man burde ha organisert en øvelse
der man kunne ha fått trent hvordan Samvirkesenteret skulle ha bidratt ved en større hendelse med
stort omfang og varighet.
Samvirkesenteret bestod av 31 samfunnsaktører. Dette var aktører som eide, driftet eller støttet
samfunnskritisk infrastruktur og/eller -tjenester. I ettertid er det et spørsmål om alle aktørene som
ble valgt ut var like relevante. Totalt var det 123 mennesker som roterte på vakt fra de 31 aktørene.
Arbeidsgruppen ser i ettertid at det ville ha vært mer hensiktsmessig for resultatet om man hadde
satt et tak på antall deltagere fra hver aktør.
6. Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidspakken?
Gjennomsnittskarakter: 5,2
6a: Dette var bra:
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Læring:
Arbeidsgruppen sitter igjen med et veldig godt inntrykk og er tydelig på at dette arbeidet fungerte
etter planen. Arbeidsgruppen opplevde gjennom hele arbeidsperioden en unik relasjonsbygging på
tvers av samfunnskritiske aktører. Dette har bidratt til at alle har lært en god del om hvordan de
andre jobber med sikkerhet, beredskap og stabsarbeid.
Arbeidet gjennom perioden har vært å oppfylle samvirkeprinsippet i praksis der alle i gruppen har
lyttet til hverandres tanker og ideer, og der alle har kunnet komme med innspill og blitt hørt.
Arbeidsgruppe samvirke er klar på at kontaktene som er knyttet må ivaretas for fremtidige
operasjoner og/eller arrangementer.
6b: Dette kunne vært bedre:
Læring: NIL
7. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil arbeidsgruppen gi for fremtidig samarbeid
innen arbeidsgruppens fagfelt? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?
7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
Det er arbeidsgruppe samvirke sin oppfatning at arbeidet som har vært gjennomført vil ha stor
nytteverdi fremover. Med et mål om å finne de beste løsningene for bysamfunnet og regionen, har
aktører med et eierskap til samfunnskritisk infrastruktur eller driftere av samfunnskritiske tjenester
ville hatt mye igjen for å ha jevnlige møter fremover med målsetting om å opprettholde
kommunikasjon, kvalitetsarbeid og operative utfordringer mv.
Det er arbeidsgruppens klare mening at de relasjonene som er etablert og knyttet gjennom arbeidet
mot sykkel-VM må videreføres gjennom felles arbeid eller møtepunkter der man kan dele nye
erfaringer og øke en felles kompetanse.
En god dialog forutsetter at alle har en respekt og ydmykhet for hverandres rolle i samfunnet.
Ved fremtidige større arrangementer i regionen samt i det hverdagslige samfunnssikkerhets og
beredskapsarbeidet, er det derfor viktig å bringe videre både arrangementskompetansen og den
operative erfaringen alle involverte har fra sykkel-VM.

27.6 Sikring og orden
Arbeidsgruppe: Sikring og Orden

Dato:

03.11.17

(Ikke mottatt evaluering fra andre i arb.gruppen)
Veiledning: Evalueringen til arbeidsgruppene er begrenset til arbeidsgruppens omfang og innhold. Arbeidsgruppene står
selv fritt til å velge hvordan innspill til evalueringen samles inn, men skal ha et evalueringsmøte der gruppen går gjennom
innholdet i evalueringsskjemaet før innsendelse. Møtet skal sikre at alle i gruppen har en felles forståelse av
evalueringsinnholdet. Dersom medlemmer i arbeidsgruppen er uenige om enkelte evalueringspunkter/tekst i
evalueringsskjemaet skal dette fremkomme.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen rammeverket
(arbeidspakke-beskrivelse, tilgjengelig tid og ressurser), organisering og styring av
arbeidet i arbeidsgruppen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena?
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X4
1
2
3
5
6
1a: Dette var bra:
 God beskrivelse av arb.pakken, men uvant for flere aktører å jobbe på denne måten.
 Positivt med en strukturert plan for arbeidet, her har politiet lært mye. Fint å se en rød tråd i
det som skjer fra start til det ferdige produktet.
 Også en positiv erfaring med den analytiske tilnærmingen til planverket.
 Svært tilgjengelig koordinator og behjelpelig med uklare problemstillinger
 Positivt med de tverrfaglige innspillene fra medlemmene i arb.gruppen
1b: Dette kunne vært bedre:
 Politiet burde vært med i utarbeidelsen av innholdet i arbeidspakken og fremdriftsplanen,
siden temaene primært er polisiære oppgaver.
 Ressurskrevende for enkelte medlemmer, bidro i andre arbeidspakker, eller i egne
prosjekter i egen etat.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?
X3
1
2
4
5
6
2a: Dette var bra:
 Arbeidsgruppen fungerte godt i oppstartsfasen
 Gode innspill og meningsutvekslinger på tvers av aktørene i arb.gruppen
 Faglig flinke gruppemedlemmer
2b: Dette kunne vært bedre:
 Etter hvert som arbeidet i arb.gruppen skred frem, så politiet at arbeidet ble mer og mer
spisset mot ren politiplanlegging. Vi følte at vi brukte mye energi og jobbet med oppgaver
som politiets eget prosjekt også jobbet med. Kanskje burde arbeidet i arb.gruppen vært
tonet noe ned etter hvert som innspillene fra de andre aktørene kom fram. Som en
konsekvens av dette, ble ikke møtefrekvensen slik det var planlagt. Arbeidsgruppen var
dermed ikke i drift i hele den planlagte perioden.
 Mye utskiftinger av repr. fra de ulike aktørene – mulig som en konsekvens av lite aktivitet i
arbeidsgruppen
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og rapportering?
X3
1
2
4
5
6
3a: Dette var bra:
 Sammensatt riktig, savnet ingen andre aktører
3b: Dette kunne vært bedre:
 Etter hvert som arbeidet i arb.gruppen skred frem, så politiet at arbeidet ble mer og mer
spisset mot ren politiplanlegging. Vi følte at vi brukte mye energi og jobbet med oppgaver
som politiets eget prosjekt også jobbet med. Kanskje burde arbeidet i arb.gruppen vært
tonet noe ned etter hvert som innspillene fra de andre aktørene kom fram. Som en
konsekvens av dette, ble ikke møtefrekvensen slik det var planlagt. Arbeidsgruppen var
dermed ikke i drift i hele den planlagte perioden.
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Mye utskiftinger av repr. fra de ulike aktørene – mulig som en konsekvens av lite aktivitet i
arbeidsgruppen

4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på analyser, planer og
presentasjoner utarbeidet av arbeidsgruppen?
X4
1
2
3
5
6
4a: Dette var bra:
 Gav politiet ny og viktig erfaring ifht å benytte analyser som bakteppe for videre planlegging
 God hjelp av koordinator til å systematisere arbeidet
 Konstruktive møter med koordinator og arb.gruppeleder ved beredskapsanalyse. Kanskje
det kunne vært mer hensiktsmessig for ettertiden og gjort alt arbeidet på denne måten.
Mye mer effektivt og målrettet, men ser at det ville vært ressurskrevende for koordinator.
4b: Dette kunne vært bedre:
 Konstruktive møter med koordinator og arb.gruppeleder ved beredskapsanalyse. Kanskje
det kunne vært mer hensiktsmessig for ettertiden og gjort alt arbeidet på denne måten.
Mye mer effektivt og målrettet, men ser at det ville vært ressurskrevende for koordinator.
5. Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av
løsningene den har utarbeidet og gjennomført?
X5
1
2
3
4
6
5a: Dette var bra:
 Utført ihht planlegging
 God kvalitet på de produktene som er produsert
5b: Dette kunne vært bedre:
6. Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidspakken?
X5
1
2
3
4
6
6a: Dette var bra:
 For egen del: veldig bra
6b: Dette kunne vært bedre:
7. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil arbeidsgruppen gi for fremtidig samarbeid
innen arbeidsgruppens fagfelt? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?
7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
 Siden politiet er en så pass stor aktør i denne type planlegging, burde politiet bidratt
tidligere inn i oppbygningen av det videre planarbeidet
 Også bidratt i sammensetting av de arbeidsgruppene som politiet vil få en viktig rolle i.

27.7 Trafikk
Arbeidsgruppe: Arbeidspakke Trafikk

Dato:

19.10.17

Veiledning: Evalueringen til arbeidsgruppene er begrenset til arbeidsgruppens omfang og innhold. Arbeidsgruppene står
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selv fritt til å velge hvordan innspill til evalueringen samles inn, men skal ha et evalueringsmøte der gruppen går gjennom
innholdet i evalueringsskjemaet før innsendelse. Møtet skal sikre at alle i gruppen har en felles forståelse av
evalueringsinnholdet. Dersom medlemmer i arbeidsgruppen er uenige om enkelte evalueringspunkter/tekst i
evalueringsskjemaet skal dette fremkomme.
Skalaverdiene er 1= Dårlig, 2=Mangelfull, 3= Mindre bra, 4= God, 5= Meget god og 6= Svært god.

1. Organisering og administrasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen rammeverket
(arbeidspakke-beskrivelse, tilgjengelig tid og ressurser), organisering og styring av
arbeidet i arbeidsgruppen, arbeidsprosessene og metodene i arbeidet samt bruk av
prosjektside/sharepoint som delingsarena?
X4
1
2
3
5
6
1a: Dette var bra:
Arbeidspakke beskrivelsen og gruppens sammensetning var bra. Metoden som ble benyttet, hvor vi
tok utgangspunkt i overordnet ROS-analyse, var bra. God struktur på møtene. Gode maler på
hvordan planleggingen skulle gjennomføres.
1b: Dette kunne vært bedre:
Tilgjengelig tid og ressurser kunne vært bedre (med ca. halvt år). Prosjektsiden fungerte svært dårlig
for eksterne brukere. ArcGis løsningen var uoversiktlig, og vanskelig å gjøre søk i. Den komplette
oversikten over alle installasjoner var klar på et sent tidspunkt. Vi skulle vært i gang med
planleggingen på mye tidligere tidspunkt. En del stress i avslutningsfasen av planleggingen.
2. Samarbeid og samvirke: Hvordan vurderer arbeidsgruppen samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid mot felles mål, hvorvidt aktører har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?
X5
1
2
3
4
6
2a: Dette var bra:
Godt engasjement i gruppen. Bred sammensetning fra ulike grupper innen trafikk. Arbeidet var
tidkrevende. Alle hadde gjensidig respekt for hverandre, og deres ståsted i forbindelse med
arrangementet.
2b: Dette kunne vært bedre:
Et så stort arrangement hadde fortjent at prosjektgruppen ble etablert mye tidligere, opptil flere år.
Det burde også vært åpnet for mer reising til sykkelritt for å øke forståelsen for sykkelritt blant de
som skal planlegge. Noen reiste til Frankfurt og hadde god nytte av dette, men denne turen kom på
et sent tidspunkt.
3. Involvering og kommunikasjon: Hvordan vurderes arbeidsgruppens sammensetning,
kompetanse, kommunikasjonen mellom medlemmene samt arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og rapportering?
X5
1
2
3
4
6
3a: Dette var bra:
Sammensetningen i gruppen virket godt sammen. Hver av deltagerne med sin bakgrunn gav et godt
resultat med planlegging for gjennomføring av trafikken. Kommunikasjonen var bra og dette gav
grunnlaget for gode og fungerende løsninger.
3b: Dette kunne vært bedre:
Det var ikke alle rutiner/maler som ble fulgt godt nok opp. Kanskje mer samarbeid med brann og
ambulanse-tjenesten i forhold til trafikkplaner.
4. Dokumentasjon: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten på analyser, planer og
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presentasjoner utarbeidet av arbeidsgruppen?
X5
1
2
3
4
6
4a: Dette var bra:
Kvaliteten har vært god. Det meste fungerte ved gjennomføringen av arrangementet. Det ble
utarbeidet et regneark som gav arbeidsgruppen god oversikt over alle tiltakene som skulle
gjennomføres.
4b: Dette kunne vært bedre:
Til tider kunne en forenklet en del problemstillinger. (Økt kunnskap om arrangementet i forkant
hadde hjulpet på dette).
5. Resultater: Hvordan vurderer arbeidsgruppen kvaliteten og tilstrekkeligheten av
løsningene den har utarbeidet og gjennomført?
X5
1
2
3
4
6
5a: Dette var bra:
Det har fungert godt med de løsningene som gruppen havnet på. Gruppen satte og fingeren på hva
som kunne gå galt og var forberedt på raske alternative løsninger. I ettertid fremstår det som veldig
godt arbeid. Og tilsynelatende hadde man tatt hensyn til de fleste mulige scenarioer under sykkelVM.
5b: Dette kunne vært bedre:
Oppfølgingen av tiltakene ble ikke kvalitetssikret godt nok. Hovedansvarlig for tiltaket fikk eneansvar
uten at dette ble kvalitetssikret av andre i gruppen. Enkelte tiltak ble vurdert som gjennomført/ klar
til gjennomføring uten at dette var avklart godt nok.
6. Læring: Hvordan vurderer arbeidsgruppen læring, erfaringsoverføring og nytteverdien av
arbeidet i arbeidspakken?
X4
1
2
3
5
6
6a: Dette var bra:
Medlemmene i Arbeidsgruppen hadde god kontakt under prosessen og dette vil vi kunne
videreføre. Enkelte deler av prosessen gav god læring, som f.eks. Risikomøtene i regi av kommunen.
Tror alle har lært mye av hverandre. Dette blir svært nyttig med tanke på fremtidige arrangement.
Bred kontaktflate med samarbeid i forskjellige fag er nyttig, ikke minst forståelse for hverandres fag.
6b: Dette kunne vært bedre:
Det burde kanskje vært færre medlemmer i gruppene, og færre grupper. Og hyppigere møter hvor
alle gruppene var til stede. Slik arbeidet ble lagt opp i forbindelse med sykkel-VM så følte vi at
ansvaret ble veldig «pulverisert»/uoversiktlig. Noen av prosessene i arbeidsgruppen ble kanskje i
overkant lange og man mistet litt oversikten. Bedre tid hadde gjort dette bedre. Dersom prosjektet
hadde startet tidligere ville arbeidet i gruppene også vært klart tidligere. Da kunne gruppene i større
grad informert alle involverte aktører om hva man hadde planlagt. Det ville eliminert mange
misforståelser som dukket opp underveis.
7. Fremtidige anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil arbeidsgruppen gi for fremtidig samarbeid
innen arbeidsgruppens fagfelt? Hvordan kan man få maksimalt ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?
7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
Opprettholde kontakten mellom aktørene også til senere men dog mindre arrangementer. Dette
være seg lysfest, city maraton og 17. mai. M.m.
Sikre en bedre kommunikasjon mellom de som planlegger og de som utfører planene. En god
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evaluering. Mye skriftlig dokumentasjon på arbeidet som er utført.
• Bred sammensetning av faglig kompetanse
• Engasjere hver enkelt innenfor den bakgrunn man har
• For avvikling av trafikk er det bra at de forskjellige rollene fungerer
• Store arrangementer medfører endringer i trafikkbilde
• Sette fokus på hva som kan gå galt men lage planer slik at dette blir unngått.
• Sikkerhet og framkommelighet skal være et av grunnlagene for gode planer
Tilstrekkelig tid til å lage gode planer er vesentlig. God forståelse for arrangementet er også helt
grunnleggende for å kunne planlegge og gjennomføre på en god måte.
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28 Vedlegg F: Spørsmål i evalueringsundersøkelsen
Undersøkelsesperioden var fra 01.nov.2017 - 15.nov.2017. Responsraten var 40 %, dvs. 104 personer
svarte på undersøkelsen av totalt 256. Av de 104 som svare på undersøkelsen var 45 tilknyttet
Samvirkesenteret og har i tillegg svart på spørsmål om dette.
De første 22 spørsmålene av evalueringsundersøkelsen omhandlet det generelle samarbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap, mens de siste spørsmålene handler om Samvirkesenteret.

Spørsmål om samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap
1

Måloppnåelse: I hvilken grad mener du målene innen samfunnssikkerhet og beredskap ble
nådd under sykkel-VM 2017?
Målene innen samfunnssikkerhet og beredskap var:
1. sykkel-VM 2017 skal arrangeres uten tap av menneskeliv, uten store skader på mennesker og miljø eller tap
av store materielle verdier, samt sikre omdømme til Norge og Bergen som trygg arrangørregion.
2. sykkel-VM 2017 skal i minst mulig grad påføre befolkningen høyere risiko og alle tjenester og tilbud til
befolkningen skal så langt som mulig opprettholdes.
3. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal ivareta prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke.
Alle aktører skal involveres og bidra etter beste evne i samvirkearbeid.
4. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal sikre etterlevelse av lover og regler samt baseres på
anerkjente standarder og normer.
5. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tilknyttet sykkel-VM 2017 skal styrke samvirke og sikre
erfaringsoverføring og læring.

2

Ambisjon: Ambisjonen var at samfunnsrisikoen sykkel-VM medførte skulle kompenseres
med risikoreduserende tiltak slik at samfunnet kunne opprettholde et normalt risikonivå
under arrangementet. I hvor stor grad mener du ambisjonen ble oppnådd?

3

Organisering av samarbeidet: Hvordan vurderer du organisering av samarbeidet innen
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Stikkord: Forankring av styringsdokument i Hovedkomitéen, Etablering av Komité for sikkerhet og beredskap,
Forankring av prosjektplan i Komité for sikkerhet og beredskap, bruk av involveringsmatrise, bruk av
arbeidspakkebeskrivelser, etablering av arbeidsgrupper, tilrettelegging og opplæring i maler og metoder,
organisering og oppfølging av risikomøter.

4

Samarbeidsprosessene: Hvordan vurderer du samarbeidsprosessene som ble gjennomført
i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Stikkord: Starte med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse samt overordnet beredskapsanalyse, innspill til
nødvendig bistand basert på overordnede analyser, mer detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser (temaROS) på
tunge tema, mer detaljerte beredskapsanalyser (temaberedskapsanalyser) innen tunge tema, mer detaljerte
bistandsanmodninger basert på detaljanalyser, bruk av risikomøter på mindre omfattende tema, utarbeidelse
av planer basert på identifisert risiko og tiltaksforslag.

5

Kompetansenivå: Hvordan vurderer du kompetansenivået i samarbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet?

6

Andres tilrettelegging og innstilling til samarbeid: Hvordan vurderer du andre
organisasjoner sin tilrettelegging og innstilling til samarbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap?
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Stikkord: var de ulike organisasjonene positivt innstilt, ble det stilt tilstrekkelig tid og ressurser til disposisjon,
var organisasjonenes bidrag som forventet i samarbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

7

Egen organisasjons tilrettelegging: Hvordan vurderer du din egen organisasjons
tilrettelegging for at du kunne gjøre en god jobb med å planlegge sikkerhet og beredskap
under sykkel-VM?

8

Samarbeidsklima: Hvordan vurderer du samarbeidsklimaet innen arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap?

9

Respekt og forståelse: Hvordan opplevde du det ble vist gjensidig respekt og forståelse i
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?

10

Arbeid mot felles mål: Hvordan opplevde du at organisasjonene klarte å arbeidet mot
felles mål?

11

Gjøre hverandre gode: Hvordan opplevde du at arbeidet innen samfunnssikkerhet og
beredskap bidro til å gjøre hverandre gode?

12

Involvering og deltakelse: Hvordan vurderer du involvering og aktørdeltakelsen i
samarbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?

13

Kommunikasjon med andre: Hvordan vurderer du kommunikasjonen med andre aktører i
samarbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?

14

Kvaliteten på møter: Hvordan vurderer du kvaliteten på møter innen samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeidet?

15

Kvalitet på analyser: Hvordan vurderer du kvaliteten på analyser i samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet?
Stikkord: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, overordnet beredskapsanalyse, temaROS brann- og redning,
TemaROS Helse, TemaROS Trafikk, temaberedskapsanalyse brann- og redning, temaberedskapsanalyse helse,
temaberedskapsanalyse trafikk, sikringsrisikoanalyse (gradert), kontinuitetsanalyse kollektiv transport, crowd
management analyser, risikomøter

16

Kvalitet på planverk: Hvordan vurderer du kvaliteten på planverk som ble utarbeidet i
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Stikkord: Plan for Samvirkesenter, Plan for forebyggende brannvern, Plan for helsetjenester,
Trafikksikkerhetsplan, objekt- og områdesikringsplaner (gradert), crowd management planer, tiltaksplaner etter
risikomøter, planer for disponering og lokalisering av ressurser (kartlag), sperreplaner, trafikkavviklingsplaner

17

Kvalitet på dokumentasjon: Hvordan vurderer du kvaliteten på dokumenter som ble
utarbeidet i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Stikkord: Styringsdokument samfunnssikkerhet og beredskap, prosjektplan samfunnssikkerhet og beredskap,
arbeidspakkebeskrivelser, bistandsanmodninger, rapport etter risikomøter, plan for evaluering

18

Egen læring og utvikling: Hvordan vurderer du egen læring og utvikling som følge av
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samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap?
19

Fremtidig nytteverdi: Hvordan vurderer du fremtidens nytteverdi av samarbeidet med
sykkel-VM innen samfunnssikkerhet og beredskap?

20

Påvirkning på samarbeidet i regionen: Hvordan vurderer du at arbeidet med sykkel-VM
har påvirket samarbeidet i regionen innen samfunnssikkerhet og beredskap?

21

Kvalitet på eget bidrag: Hvordan vurderer du kvaliteten på ditt bidrag i arbeidet innen
samfunnssikkerhet og beredskap?

22

Anbefalinger for fremtidig arbeid: Basert på din erfaring fra arbeidet med sykkel-VM –
hvilke anbefalinger vil du gi for fremtidig samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap
i Bergensregionen?
Samvirkesenter for trafikkrelaterte aktører bør etableres ved store arrangementer. Politi, SVV, Skyss
Etablering av tilsvarende struktur for å håndtere hverdagsberedskapen.
Vanskelig å si da jeg ikke fikk noe særlig overordnet blikk over prosessen. Visste i stor grad kun om
egen gruppe sitt arbeid/prosess.
Flere dedikerte personer på fulltid og færre arbeidsgrupper.
Tettere samarbeid mellom arrangør og offentlige/ kommunale aktører. Arrangør må ta
sikkerhetsarbeidet inn fra starten av og ha nok ressurser til dette.
Mindre møter, mer effektiv og aktiv arbeid
- Ved store arrangementer knytte til seg arrangørkunnskap på et tidlig tidspunkt for økt forståelse og
samarbeid - Ved store arrangementer full-integrere arrangør i fremtidige Samvirkesenter eller
operasjonssenter ifm ledelse/gjennomføring av arrangementet - Flere trinn i øvelser ift kompleksitet
i forkant av arrangement av hensyn til utsjekk av planverk, implementering og operasjonalisering
Først og fremst kritisk til alt for omfattende fokus på ROS/Beredskap, for detaljerte krav om skriftlig
rapportering. Dette tok alt for mye fokus fra driftskontinuitetsplanleggingen som var det mest
arbeidskrevende, og hvor risikoen var høyest i våre tjenester. SSB hadde ikke tilstrekkelig forståelse
når det gjaldt helsemessig beredskap, og det ble krisemaksimert på en måte som medførte
unødvendig mye arbeid, og unødvendig høye kostnader. Spesielt viktig at SSB ser sammenhengen
mellom beredskap og driftskontinuitet når det gjelder helse. Kritisk til kommunikasjonen mellom SSB
og arbeidspakke helse. Det var også "mistillit" mellom de ulike arbeidspakkene, Helse var bekymret
for at trafikk og kommunikasjon ikke forstod Helse, og SSB var bekymret for at Helse ikke leverte.
Dette er uttrykk for dårlig kommunikasjon mellom gruppene og SSB. Burde vært utveksling av
informasjon mellom gruppene på et tidlig tidspunkt i større grad.
Planlegge og utføre slik dere gjorde under sykkel-VM. meget bra planlegging. tror vi hadde stått
sterkt om en terror hadde inntruffet oss.
Fortsette samarbeidet.
Muligens litt på sidelinjen, men kommunikasjonen mellom Samvirkesenteret og BG 2017 var til tider
dårlig. Dette skyldes, slik jeg ser det, personell hos BG 2017 som ikke på noen måte var klar til å sitte
i en funksjon der det var behov for raske avklaringer ifm oppståtte situasjoner der det var behov for
raske avklaringer. Det personellet jeg traff fra BG 2017 var i starten uten annet samband enn
mobiltelefon og når de førts fikk radio gikk trafikk avviklingen over sambandet vanvittig sakte. Man
kunne unngått en del frustrasjon dersom man hadde hatt trening eller Kommando Kontroll fokusert
personell i enkelte posisjoner.
Jeg ser helt klart fordelene av å ha et fremtidig samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap i
Bergens regionen.
Jeg tror at det kan gjøres en del arbeid i forhold til å forenkle og tydeliggjøre oppgaver og prosesser.
Det tendenserte mot å bli vel omfattende mht. både møter, planverk og prosesser. Det er viktig å
tenke på at for mange av de involverte aktørene kom dette som en tilleggsoppgave på toppen av en
allerede hektisk hverdag i egen virksomhet. Derfor våger jeg meg til å anbefale å jobbe mot en mer
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lean prosess mht. fremtidig arbeid rundt samfunnssikkerhet og beredskap.
Opprettholde det gode samarbeidsklimaet som er vært under VM
Vedlikeholde og videreføre arbeidet, relasjoner, samvirket på en hensiktsmessig måte slik at man kan
arbeide bedre sammen om forebygging og håndtering av hendelser også i tiden fremover.
Samlokalisering er et sentralt stikkord her. Etablere forum eller tilsvarende for deling av informasjon,
læring, arrangere fagdager, opplæring i ulike tema. Vi har alle noe å lære av hverandre. Formell
forankring i et så omfattende arbeid er vesentlig for å få satt av ressurser, tid og gjennomføre et godt
forarbeid. TID er også en kritisk faktor under planlegging av et så stort og omfattende arrangement.
Denne faktoren bør ikke undervurderes.
Lettfattelig informasjon på nett og ut til publikum
1.At arrangør ( Bergen 2017 ) må være representert i de mest sentrale arbeidsgruppene, slik at
informasjonsflyten blir tilfredsstillende. 2.At offentlige etater i større grad hjelper arrangør og spiller
arrangør god, slik at arrangør ikke møter en offentlig vegg av paragrafer og påbud. At offentlige
etater finner en sunn balanse mellom å sette krav samt samarbeide på en positiv og hjelpende måte
slik at arrangør og det offentlige når felles mål. At de offentlige etater gir uttrykk for "vi sammen" når
felles mål.
Svært konstruktivt å involvere mange aktører, samarbeid på tvers av tjenester som ikke jobber
sammen ellers var mye mer nyttig enn jeg kunne sett for meg! Samvirkesenteret var virkelig en god
opplevelse og erfaring som beredskapsarbeid.
Fortsett med det samme.
Etablere faste jevnlige møtearenaer mellom alle aktørene innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Felles ROS analyser for beredskap for å få en felles situasjonsforståelse. Et Samvirkesenter som kan
opprettes ved behov ved arrangementer og hendelser.
Fortsette et systematisk og strukturert samvirke mellom relevante aktører, som er forankret i
toppledelsen i de involverte organisasjoner.
Viktig å opprettholde samarbeidet med de ulike samfunnsaktørene, for eksempel gjennom øvelser,
møter.
Jeg syns organiseringen av arbeidet fungerte godt. Jeg opplevde at representanter fra Helse Bergen
var svært demotiverte i starten, da de mente de burde vært konsultert før løypen ble bestemt. Men
dette gikk bedre etter hvert og påvirket ikke resultatet.
De svært gode erfaringene fra Samvirkesenteret bør man etterstrebe å få forankret i det regionale
samarbeidet.
Sikre felles forståelse, og erfaringer fra andre/annet
Involvere færre etater. Bedre avklaringer for arbeidet i Samvirkesenteret
Integrere informasjonsarbeid tidligere i prosessen(e).
Startet tidligere i planleggingen samtidig som det er krevende å prioritere på topp noe som er "lenge
til"
Her er brukt for store økonomiske og menneskelige ressurser.
Modellen som er benyttet er god, og kan benyttes igjen.
Politiet må involveres bredere og forplikte seg til det andre aktører har blitt enige om, spesielt om
stenging og åpning av veier. Førte til mye merarbeid og frustrasjon at vedtatte planer ikke ble fulgt.
-Lengre tid til planlegging. -Mange arbeidsgrupper gjør arbeidet mer komplekst spesielt med tanke
på kommunikasjon og koordinering.
Fra en deltaker kun i operasjonsfasen synes dette er å være svært godt
Tidligere involvering og forankring av arbeidet i de ulike deltagende organisasjoner.
Gjennomføre øvelser i etterkant for å ikke glemme det man erfarte under sykkel-VM
Ved store arrangementer i fremtiden kan organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap organiseres på samme måten. Det viktige blir å sette rett nivå for planlegging, slik at man
ikke lager et altfor omfattende planleggingsarbeid, når arrangementet ikke krever det.
Starte arbeidet tidligere. avklare de økonomiske rammer og tildelinger mye tidligere Avklare en
tydelig ledelse tidlig i prosessen, men en gang en tildeling av et arrangement foreligger. Ledere for
alle avdelinger/grupper Trekke alle berørte parter inn tidlig, med en gang tildeling foreligger. I alle fall
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de aktørene en vet vil bli berørt.
Samvirkesenteret fungerte meget bra under sykkel-VM. Samvirkesenteret bør benyttes under større
arrangement og hendelser i Bergensregionen.
Bergen by er årlig vert for mange arrangement, men ingen av samme størrelse som sykkel-VM. Jeg
mener det er viktig å ta erfaringer fra dette arbeidet med inn i de mindre arrangementene da mye av
de samme utfordringene også finnes der.
Beholde samvirkeprinsippet. Viktig å samles og være sammen under arrangementer. Ikke sitte på
hver sin "tue"
Informasjonsroller og -ansvar må defineres godt fra starten av.
Ved større arrangement og eventuelle kriser kan etablering av et Samvirkesenter være en god måte å
løse utfordringene på, men det bør vurderes ut fra arrangementets/krisens karakter om det er behov
for at alle aktørene som var involvert under VM er nødvendig.
At man har et større fokus på arrangement teknisk gjennomføring, og arrangementets behov og krav.
Videre at crowd management og sikkerhetsarbeidet blir holdt på et fornuftig nivå og ikke
overdimensjoneres. Samt at rette representanter fra arrangører får en naturlig plass i
planleggingsgruppen.
Enda tydeligere premisser og rolleavklaring i forhold til selve arrangementet. Beredskap ett VM slutt,
til ferdig ryddet ble ikke håndtert tilfredsstillende.
Kommunikasjonsstrategi- og planer med rollebeskrivelser og ansvar må forankres i prosjektet, og
være et styrende verktøy. Kommunikasjonsrådgivning må være med i prosjektledelsen fra første
planleggingsdag.
God kommunikasjon er viktig
For at man skal kunne gjenskape suksessen så må kontakten partene imellom holdes ved like
Gjenta suksessen ved å bruke samme fremgangsmåte.
Man må vedlikeholde og utvikle samarbeidet på tvers av etater og nivåer. Det vil styrke kommunen
og fylket både på sikkerhet og kvalitet.
Felles situasjonsforståelse - noe å bygge videre på
Arbeider ikke i bergensregionen.
Jobb hardt for Samfunnssikkerhetens hus, det vil gi relevante aktører mulighet til å fortsette det
gode samarbeidet.
Redusere resurser noe. Ble for mye under sykkel-VM
God planlegging med involvering av de rette ressurser/enheter er viktig
Bevare lokalene til Samvirkesenteret. Bruk Samvirkesenteret når det er arrangement av en viss
størrelse, evt ekstremvær
Gå bredt ut tidlig, mange flere enn det en kanskje antar har mye å bidra med.
Samvirkesenter er en god ide.
Forankring i ledelsen
Bedre sidemannskontroll på tiltak som skal gjennomføres, både i forhold til beskrivelse, registrering
og utførelse.
Muligens ikke så mange aktører tilstedet.
At arbeidet som ble utført under sykkel-VM brukes som læring for fremtidig arbeid.
Kjenne mottakeren av planverk og dokumentasjon. Enkelte dokumenter skulle vært operasjonalisert
slik at en sluttbrukers om ikke jobber med sikkerhet og beredskap kunne lest å fortstått dokumentet
uten for mye uvensentlig informasjon
viktig at de ulike virksomheter som sier ja til å delta i prosjektet, setter av tilstrekkelig med ressurser i
deltakelsen. Og viktig at de personer som får oppgaven med å sitte i ulike grupper er motivert for
dette arbeidet.
Sikra endå betre internkommunikasjon. Melding om endra tidspunkt for rittstart og stengde vegar
var mangelfullt overfor aktørar i nabokommunar til Bergen.
Etablere faste strukturer for samarbeid mellom de ulike samfunnsaktørene
Ved fremtidige potensielle arrangement: Ha som mål å informere arrangør om minstekrav som
stilles, og samtidig stille krav om å fremlegge i prosjekteringsfasen en plan for hvordan håndtere og
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gjennomføre arbeidet vedr sikkerhet og beredskap. Arrangører bør ikke motta godkjennelser for
bruk av byrom til store arrangement uten å kunne vise til kompetanse rundt viktigheten av dette
arbeidet
Det er et godt samarbeid innen nødetatene, de andre er mer perifere og blir sjeldent involvert i
hendelser.
Følge opp de nettverkene som er etablert til samarbeid om konkrete prosjekter
Vi savnet bedre styring og tydeligere oppgavefordeling i arbeidspakke helse. Hadde trengt tettere
oppfølging i oppstartsfasen.
Bevare den modellen som er utarbeidet før og under sykkel-VM 2017 ved Store arrangementer i
regionen.
Det ville være ønskelig at noen tok et mer helhetlig ansvar for kvalitetssikring av hele arrangementet,
herunder økonomi, organisering av gjennomføring og framdrift. Det bør som et minimum etableres
et kontrollsystem for å forsikre seg om at dette er ivaretatt. Dette går nok mer på hele rollen som
vertskaps, men uavklarte økonomiske forhold eller dårlig framdrift og organisering vil lett bli
risikofaktorer ved gjennomføringen.
Sette krav om at arrangør må dokumentere kompetanse på viktige fagfelt.
Beholde og videreutvikle den kompetansen som nå er opparbeidet gjennom felles møtepunkter,
samlinger og videreføring av samvirkeprinsippet/senteret.
Skalere ned, men opprette arenaer der aktører kan opprettholde kontakt.
Har ikke nødvendig kompetanse til å kunne gi dere fagfolk innspill her ...
Ledelsen (Enkeltperson)må ha respekt for nødetaters arbeid, og ikke minst ha forståelse av de regler
som vi er styrt etter, samt ha respekt for dette. Har vært et stort problem igjennom hele planleggings
fasen
Bedre tid og dedikerte ressurser
Samarbeid mellom etatene et viktig
Videreføre metodikk og erfaringer fra arbeidet i forbindelse med sykkel-VM.
Det vil være viktig å sette sammen en gruppe med bred erfaring fra forskjellige fagområder. Da vil en
gruppe finne gode løsninger på hva som må gjennomføres.
Nødetatene bør samarbeide enda tetter og være en egen gruppe som jobber sammen uten
påvirkning fra andre aktører. Når det er sagt må det selvfølgelig samarbeides også med andre
grupper men gjerne på et eget plan. Alle må ikke sitte rundt samme bord hele tiden. Premissgiver i
mange saker bør være nødetatene.
Fortsette med samarbeid på tvers av etater
Fortsette på det gode grunnlaget som er lagt. Holde samarbeidet aktivt - ikke bare ved de store
anledningene.
Slikt samarbeid bør styrkes
Det er viktig å anerkjenne at samtidig som politiet utfører sin jobb for i ivareta samfunnssikkerhet, så
har de et tett samarbeid med arrangøren under gjennomføring. Dette må gjenspeiles i
organisasjonsstrukturene, og man må finne en måte å sørge for at man har så korte
kommunikasjonslinjer som mulig mellom operativ leder og arrangør.
Bygge videre på konseptet med "felles operasjonssentral"
Bedre kommunikasjon på tvers av gruppene
Få arrangør tidlig på banen og informere/forklare om de vilkår og krav som settes til deres
arrangement. Alle de involverte partene i en gruppe. Listen for krav/vilkår er satt, disse må føres
videre, man må ikke starte prosessene fra start igjen.
At man drar nytte av det vi lærte under sykkel-VM videre til andre mindre arrangementer.
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Spørsmål om Samvirkesenteret
1

Samvirkesenter: Omfang og mengde av opplæring: Hvordan vurderer du omfang og
mengde av opplæringen om Samvirkesenteret?

2

Samvirkesenter: faglig kvalitet på opplæring: Hvordan vurderer du den faglige kvaliteten
på opplæringen om Samvirkesenteret?

3

Samvirkesenter: organisering og gjennomføring av opplæring: Hvordan vurderer du
organisering og gjennomføring av opplæring om Samvirkesenteret?

4

Samvirkesenter: samarbeidsklima: Hvordan vurderer du samarbeidsklimaet i eller med
Samvirkesenteret?

5

Samvirkesenter: gjensidig respekt og forståelse: Hvordan opplever du det ble vist gjensidig
respekt og forståelse i Samvirkesenterets arbeid?

6

Samvirkesenter: arbeid mot samme mål: Hvordan opplever du at Samvirkesenteret klarte
å arbeidet mot felles mål?

7

Samvirkesenter: gjøre hverandre gode: Hvordan opplever du at arbeidet i
Samvirkesenteret bidro til å gjøre hverandre gode?

8

Samvirkesenter: sammensetning av aktører: Hvordan vurderer du sammensetningen av
aktører i Samvirkesenteret?

9

Samvirkesenter: kommunikasjon mellom aktører: Hvordan vurderer du kommunikasjonen
mellom aktørene i Samvirkesenteret?

10

Samvirkesenter: oppstartsmøter og statusmøter: Hvordan vurderer du kvaliteten på
oppstartsmøter og statusmøter i Samvirkesenteret?

11

Samvirkesenter: kvalitet på Plan for Samvirkesenter: Hvordan vurderer du kvaliteten på
Plan for Samvirkesenter?

12

Samvirkesenter: kvalitet på logg og frigitt informasjon: Hvordan vurderer du kvaliteten på
loggføringen i Logg og informasjon i Frigitt informasjon i Samvirkesenteret?

13

Samvirkesenter: fasiliteter: Hvordan vurderer du Samvirkesenterets fasiliteter?

14

Samvirkesenter: samvirkekart: Hvordan vurderer du kvaliteten på samvirkekartet?

15

Samvirkesenter: CIM: Hvordan vurderer du kvaliteten på CIM?

16

Samvirkesenter: arbeidsprosessen: Hvordan vurderer du arbeidsprosessen i
Samvirkesenteret?
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17

Samvirkesenter rutiner: Hvordan vurderer du rutinene i Samvirkesenteret?

18

Samvirkesenter: responsmetode: Hvordan vurderer du responsmetode i
Samvirkesenteret?
Stikkord: avklaring av ansvarlig for episoder, varsling av episoder, involvering av relevante aktører, markering av
episoder i kart, loggføring av respons, koordinering av episodehåndtering, annonsering av episoders slutt

19

Samvirkesenter: nytteverdi for egen organisasjon: Hvordan vurderer du
Samvirkesenterets nytteverdi for egen organisasjon?

20

Samvirkesenter: nytteverdi for andres organisasjoner: Hvordan vurderer du
Samvirkesenterets nytteverdi for andres organisasjoner?

21

Samvirkesenter: nytteverdi for samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan vurderer du
Samvirkesenterets nytteverdi for ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap?

22

Samvirkesenter: eget læringsutbytte: Hvordan vurderer du eget læringsutbytte fra din
tilknytning til Samvirkesenteret?

23

Samvirkesenter: læring innen samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan vurderer du at
Samvirkesenteret bidrar til læring innen samfunnssikkerhet og beredskap?

24

Samvirkesenter: ivaretakelse av samvirkeprinsippet: Hvordan vurderer du at
Samvirkesenteret ivaretar samvirkeprinsippet i praksis?
"Samvirkeprinsippet" stiller krav til at myndigheter, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre
best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og
krisehåndtering. St. meld. nr. 22 (2007-2008)/St. meld. nr. 29 (2011-2012)

25

Samvirkesenter: anbefaling av videreføring: Vil du anbefale en videreføring av
Samvirkesenter som modell innen samfunnssikkerhet og beredskap?

26

Samvirkesenter: anbefalinger for fremtiden: Basert på din erfaring fra Samvirkesenteret –
hvilke anbefalinger vil du gi for fremtiden?
Etablering av liknende (nedskalert) struktur for håndtering av hverdagsberedskap.
Se tidligere merknad mht arrangørtilknytning.
gjør dette neste gang også. meget bra beredskaps
Dagens modell fungerer relativt greit, men dersom man hadde fått en alvorlig hendelse med bortfall
av offentlig tele og strøm infrastruktur vet vi ikke hvor godt vi hadde taklet det. Det hadde muligens
vært en tanke å øvd med backup løsningene
Jeg tror at denne arbeidsmodellen/formen kan være nyttig for løsning av flere samfunnsproblemer i
fremtiden. Jeg håper virkelig at en er villig til å bruke alle de gode erfaringene som Samvirkesenteret
bidro med!
Jeg anbefaler at de aktørene som blir mest berørt, trafikk og nødetater prioriteres mht. opplæring.
Jeg fikk bare tilbud om en table-top før sykkel-VM. Det var for lite. I tillegg bør opplæring spisses
mer, slik at aktørene blir mer sikker på sin rolle i gjennomføringen.
Det er viktig at man samler flest mulig aktører i Samvirkesenteret, slik at samarbeidet blir bredt
ivaretatt.
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Etter min oppfatning var arbeidet og resultatet unikt. Samvirkesenteret var en suksess, erfaringen
var at man med god overvåking av interne og eksterne kilder skaffet seg et godt beslutningsgrunnlag
på en effektiv måte slik at hendelser som var "under oppbygging" kunne forebygges og håndteres før
det utviklet seg til en uønsket hendelse. Med Samvirkesenteret ble uønskede hendelser håndtert
mer effektivt og hensiktsmessig. Nyttig input fra aktører man kanskje vanligvis ikke samarbeider tett
med utgjorde en forskjell i enkelte situasjoner. Hendelser som vanligvis blir sett på som en
"nødetatshendelse" gir vanligvis større ringvirkninger. Med Samvirkesenteret fikk andre aktører
(Skyss, Vegtrafikksentralen, BKK, BIR, kommuner) mulighet til å varsle og forberede egen
organisasjon på mulige driftsutfordringer.
mer informasjon til publikum underveis time for time, når det gjelder stengte
veier/gangveier/fremkommelighet i trafikken
Anbefaler samme tankegang om å involvere mange aktører, svært nyttig å samarbeide på tvers
mellom tjenester som ellers ikke samarbeider.
Overføre bruk av Samvirkesenteret til andre situasjonstyper (ikke bare store arrangement) samt som
del av et forebyggende arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Samvirkesenteret gav god situasjonsforståelse over etater og organisasjoner sine oppgaver. Ved å
sitte tett på kunne enn forutse problemer og gjøre tiltak før det ble en hendelse - forebygge på et
lavt nivå. Raske vurderinger og tiltak gjorde at felles situasjonsforståelse rask ble opprettet og riktige
ressurser kunne settes inn. En form av Samvirkesenteret bør kunne hurtig settes inn ved hendelser
eller arrangement som har eller kan ha betydning for samfunnet.
Etablere et fast 24/7-Samvirkesenter i Bergen, bemannet med de mest sentrale aktørene, og som
kan utvides med andre midlertidig relevante aktører ved behov.
Det blir viktig å holde relevante aktørsdata oppdatert slik at Samvirkesenteret kan benyttes i kriser
som ikke er forberedt, på samme måte som sykkel-VM var.
Tekst i plan og vedlegg bør kortes ned og gjøres mer tydelig for å sikre at planverk blir lest og forstått.
Informasjonskoordinators rolle må klargjøres. Informasjonstjeneste eller rådgiver? Hva lå egentlig i
"koordinator"?
Noe færre aktører
Her er det bare å bygge videre på alle gode erfaringer.
Stort apparat med god virkning ved store arrangementer. Kanskje nytteverdi også til daglig drift.
gjennomføre øvelser
Få et bedre loggsystem og oppretthold Samvirkesenteret, gjerne med årlige øvelser/sammenkomster
Må fylles med relevante aktører også på mindre arrangement. Hvor fort selv enkle utfordringer ble
løst er bevis nok for at dette vil være lurt.
Beholde senteret, øve på store hendelser årlig eller halv- årlig. Sette det i system ifb. andre store
øvelser som f.eks HV sine øvelser, nødetater sine øvelser. Viktig å holde "poteten varm" samle
samvirkegrupper jevnlig for at kompetansen og samarbeidet opprettholdes. Kan kjøre "live" øvelser
med markører og store hendelser. spille det fullt ut slik at man kan få litt praktisk erfaring og ikke
bare "table top" øvelser.
Fortsatt satsing på Samvirkesenter
Etablering av Samvirkesenter ved større arrangement og kriser bør vurderes.
Dette er noe man bør fortsette med i tilknytning til andre store arrangement og evt ved hendelser,
men da kanskje med litt færre aktører. CIM fungerer som logg og ikke så mye mer i denne settingen
Absolutt noe en må videreføre.
Mye bra å bygge videre på - mulig i mindre målestokk - ut fra hendelse
Se til at alle aktørers data er oppdatert, og tilgjengeligjort i en enkel nettløsning, slik at det ved
behov enkelt kan tilgjengeliggjøres for relevante personer i samfunnet.
Arbeidet må videreføres.
Samlokalisering av ulike enheter var en kjempesuksess i forhold til samarbeid og responstid. Dette vil
jeg absolutt anbefale for fremtidig samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Beholde og bruke Samvirkesenteret aktivt ved større hendelser/arrangement/dårlig vær
Vedlikeholde kompetanse og erfaringer Samvirkesenteret har gitt slik at det kan brukes helt eller
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delvis i andre krevende situasjoner.
Ikke så mange aktører
Vi er godt rigget for fremtidige aktiviteter av denne typen, eller i rene beredskapssituasjoner
Positivt
Gjerne ett Samvirkesenter, men ikke i den størrelsen. Mange av aktørene kunne vert hjemme på sin
arbeidsplass og blitt tilringt For stort og for mange deltakere, for mange tilfeller der ledelsen prøver å
lage andre beredskapsplaner en de som fungerer idet daglige for blålys etatene.
Holde nettverket vedlike for nye utfordringer og hendelser
Bruke momentet og opprettholde kjernekompetanse og etablert kontaktnett
Unngå (om mulig) "overbemanning" på enkeltområder. Kanskje bakvaktordninger kunne vurderes?
Må spisses og grupperes mer spesifikk mot de etater som er relevante, det ble for stort og for mye
støy i den form det ble organisert på denne gang.
Videreføring. Form og når må avklares. Nyttig å få med nabokommunene.
Systemet med samlokalisering av aktører som har liknende/sammenfallende funksjon/ansvar på
felles bord, og kort avstand til andre samfunnsfunksjoner bør tas med videre. Verdien av å få rask og
direkte kontakt, samt at det er åpent for innspill fra andre som kan bidra i situasjonen, kort sagt
fysisk samlokalisering - er verdifult og bør tas med videre
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29 Vedlegg G: Samfunnssikkerhet og beredskap – faglig tilnærming
Bakgrunnen for valg av organisering og fremgangsmåte har med at sykkel-VM medførte så stor
kompleksitet innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kompleksitet som skaper store utfordringer
både med å identifisere risikoforhold, hensiktmessige og konkrete risikoreduserende tiltak, samt
konsekvenser og ringvirkninger fra hendelser som kan skje i samfunnet. Bergen hadde tidligere
arrangert flere større arrangement, som for eksempel 17.mai, Hansadagene og Tall Ships Races.
Erfaringene fra disse arrangementene var viktig å benytte, men var også begrenset med tanke på den
kompleksiteten sykkel-VM medførte. Kartet under viser hvordan sykkel-VM påvirket
fremkommeligheten og tilkomst med bil i stengeperiodene (i hovedsak fra 0830 til 1900).

Figur 52: Kart over sykkel-VM sin påvirkning på tilkomst og fremkommelighet for biltrafikk

Blå sone i Bergen sentrum var avstengt hele døgnet. Rød sone var helt avstengt i stengeperioden. Det
var ikke mulig å kjøre inn eller ut, men intern kjøring i sonen var mulig. Oransje sone var vesentlig
påvirket i stengeperioden. Bilkjøring ble frarådet. Dette var soner hvor man kunne kjøre inn eller ut,
men ikke som normalt. Noen steder ville man for eksempel kunne kjøre ut, men ikke inn, eller
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motsatt. I tillegg måtte man regne med generelt begrenset fremkommelighet. Gule soner var
tilgjengelige, men ikke som normalt. Her kunne for eksempel 3 av 4 tilkomstveier være stengt. Man
måtte derfor regne med begrenset fremkommelighet og bilkjøring var derfor ikke anbefalt. Et
eksempel er de røde sonene mot øst fra Sandviken i nord til Nattland i sør, som blant annet
inneholder 17 alders- og sykehjem, 32 barnehager, 16 skoler, 18 fastlegekontor, 2 sykehus, 1
brannstasjon, 24 500 boenheter, ca. 750 næringsbygg, ca. 1100 personer over 85 år og en befolkning
på ca. 40 000 på dagtid. sykkel-VM utfordret dermed samfunnet på en helt annen måte enn tidligere
store arrangement i byen og regionen.
Regionen har til daglig gode rutiner og en velfungerende beredskap for å håndtere en rekke typer
hendelser. Aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap har også erfaringer fra større hendelser
som på mange måter har blitt håndtert på en god måte og gitt nyttige erfaringer. Hendelser som
skjer ofte er lettere å forutse. Disse får vi mer erfaring med, årsakene er ofte kjente og de blir derfor
lettere å forebygge. Hendelser som skjer sjeldnere er vanskeligere å forutse, vi har begrenset med
erfaring med disse, årsakene er ofte komplekse og de er vanskeligere å forebygge. Slike hendelser får
også ofte større konsekvenser fordi de kommer mer overraskende og uventet på oss.

Vi kan trekke frem noen eksempler:
1: Eksempler på hendelser som skjer ofte er bygningsbranner, trafikkulykker og hjertestans. Av
ulykkesteorier som forklarer disse hendelsene finner vi for eksempel energimodellen – som sier at vi
må skjerme mennesker fra ulike former for energi, f eks bruke hjelm. Videre finner vi Reasons Swiss
Cheese modell som sier at vi må ha flere barrierer, f eks sikre verktøy i høyden.

2: Neste kategori hendelser er mer komplekse hendelser – der det ikke er like lett å se
sammenhengene mellom årsaker og konsekvenser. Dette er ofte hendelser med større konsekvenser
og som gjerne blir offentlig utredet i form av NOU. En studie av ca. 60 offentlige engelske utredninger
viste at de fleste anbefalinger etter denne type hendelser omhandlet informasjon, kommunikasjon,
styring og ledelse. En av teoriene som forklarer denne type hendelser er f eks Turners Disaster
Sequence model – som sier at vi ofte har tidlige signaler på sårbarheter og feil, men at signalene ikke
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blir kommunisert, forstått eller håndtert i en tidlig utviklingsfase – når hendelsene så inntreffer
kommer de mer uventet og får større konsekvenser. Et nylig eksempel er brannen i Grenfell Tower
14. juni 2017 i London.
3: Siste kategori hendelser er de mest komplekse – der årsakene er så sammensatt at hendelsene
nærmest er umulig å forutse og forebygge. Dette kommer av at systemene menneskene lager er så
komplekse at vi mister oversikten over hva som påvirker hva. Mange offentlige utredninger om
samfunnssikkerhet fra tidlig på 2000 tallet og frem til i dag har påpekt denne kompleksiteten.
Samfunnet bygges mer og mer opp av tette koblinger, automatisering, teknologi og komplekse
avhengigheter som gjør samfunnet mer sårbart. Ettersom denne type hendelser er nærmest umulig å
forebygge blir behovet for beredskap enda tydeligere. Et eksempel på en teori som forklarer denne
type hendelser er Perrow sin teori av det han kaller «normale ulykker».
Hvis vi trekker paralleller til ulike typer arrangementer kan vi se hvilke arrangementer som passer til
ulike de ulike kategoriene. Her settes sykkel-VM i kategori 3 – den mest komplekse kategorien. Dette
fordi sykkel-VM - i et samfunnssikkerhetsperspektiv - er et langt mer komplekst arrangement enn
man noensinne har hatt i Bergensregionen:
1. Det har en varighet på 9 dager – opptil 14 dager dersom man tar med riggeperioden med
sentrale veistenginger
2. Det har et mye større geografisk område – flere kommuner og hele Bergensdalen
3. Det er langt flere aktører involvert – mye større innslag av aktører med samfunnskritiske
oppgaver blir berørt.
4. Samfunnet skal gå som normalt – i motsetning til 17. mai (f eks bedrifter og skoler).
5. Store deler av den sentrale infrastrukturen stenges over lengre tid.

sykkel-VM hadde et potensial til å forårsake komplekse, kritiske hendelser med store konsekvenser.
Dette var viktig å erkjenne, men var også en erkjennelse som kom gradvis og sent hos de ulike
aktørene som var involvert i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
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At hendelser i komplekse systemer nærmest er umulig å forutse og derfor vanskelig å forebygge (i
henhold til Perrow) var en utfordring i samfunnssikkerhetsarbeidet for sykkel-VM. Man måtte velge
en tilnærming som kunne kompensere for kompleksiteten.
Det ble på 1980 og 1990-tallet gjennomført studier av svært komplekse systemer som over lang tid
klarte å unngå alvorlige hendelser («high reliability organisations»). Teorien fra studiene ble en motteori til Perrow sin «normal accident» teori. I samfunnssikkerhetsarbeidet ble derfor en tilnærming
tilsvarende «high reliability» den tilnærmingen som virket mest hensiktsmessig. Det som
kjennetegnet sikkerhetsarbeidet i systemer/organisasjoner med høy pålitelighet var 5 ting:
Motstand mot forenkling
Det ble ikke tatt for lett på sikkerheten – ting ble ikke forenklet. I samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet for sykkel-VM etablerte man derfor egne arbeidsgrupper innen de fem største
og kritiske fagområdene: Brann- og redning, Helse, Samvirke, Sikring og orden og Trafikk.
Arbeidsgruppene gjorde egne temarisikoanalyser og egne temaberedskapsanalyser. De utarbeidet
også egne planer for å unngå uønskede hendelser under sykkel-VM. Hensikten var å grave seg
skikkelig ned i problemstillingene innen disse fagområdene for sykkel-VM. Dette bidro også til en god
situasjonsbevissthet innen disse fagområdene, og god situasjonsbevissthet er et annet kjennetegn.
God situasjonsbevissthet
For å etablere god situasjonsbevissthet innen samfunnssikkerhet og beredskap under sykkel-VM ble
det etablert et Samvirkesenter. Her skulle over 30 ulike aktører overvåke risikobildet i regionen
under sykkel-VM. Med så mange aktører under samme tak ville man raskt få oversikt over signalene
på sårbarhet og feil, og kunne vurdere ringvirkningene disse kunne medføre. I tillegg sikret man
bedre informasjonsflyt og kommunikasjon slik at man kunne iverksette tidlige tiltak som reduserer
omfanget av hendelser som utvikler seg i negativ retning.
Fleksibilitet
Fleksibilitet skal sikre at man har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig til å løse de utfordringene som
dukker opp – både de utfordringene man har forutsett og de man ikke har forutsett. Dette sikret man
ved å dimensjonere beredskapen etter dimensjonerende hendelser, dvs at hvis man dimensjonerer
beredskapen til å kunne håndtere den største hendelsen vil man også klare å håndtere mindre
hendelser – selv om man ikke har klart å forutse disse hendelsene i risiko- og sårbarhetsanalysene.
Det ble videre opprettet midlertidige baser med sikkerhet- og beredskapsressurser slik at man var
fleksibel og mindre avhengig av tilkomst og fremkommelighet.
Ekspertise
God ekspertise er også noe som var kjennetegn på pålitelig sikkerhet i komplekse systemer. I
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM klarte man å mobilisere utrolig mange
eksperter på sine fagfelt. Det var en svært god bredde på fagekspertisen som var involvert i arbeidet.
De som kjente problemstillingene best, var de som utarbeidet løsningene. Organiseringen med
arbeidsgrupper sikret gode faglige diskusjoner. Det er likevel viktig å påpeke at når man skulle
gjennomføre en temarisikoanalyse ble også andre fagetater invitert til å delta. For eksempel ble
politi, sivilforsvar, brannvesen og andre invitert til temaberedskapsanalyse helse. Innen
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samfunnssikkerhet og beredskap i Bergensregionen har det aldri før vært et prosjekt med større
bredde innen samfunnssikkerhet og beredskap enn det sykkel-VM arbeidet har hatt.
Opptatt av sårbarhet og feil
Pålitelige sikkerhetssystemer kjennetegnes også av at menneskene er opptatt av å finne sårbarheter
og feil. I sykkel-VM arbeidet gikk man bredt ut for å kartlegge sårbarheter. Og ikke minst har aktører
utfordret hverandre. Dette var til tider krevende. Når aktører utfordrer hverandre er det lett å
oppfatte dette som kritikk og havne i skyttergravene. Det er også en kunst å utfordre med respekt,
altså å unngå å være belærende, arrogant eller nedlatende. Hensikten og intensjonen må være at
man skal gjøre hverandre gode. I arbeidet med sykkel-VM ble mange aktører utfordret på en måte
som forbedret samfunnssikkerheten. Å søke etter sårbarheter og feil var en nødvendighet dersom
man skulle klare å forebygge store og komplekse hendelser.
De fem prinsippene fra «high reliability organisations» ble på denne måten premisser for
fremgangsmåte og organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM.
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Sammendrag
Denne evalueringsrapporten er utarbeidet som en del av prosjektet «Driftskontinuitet – Sykkel-VM
2017» som har pågått fra oktober 2016 – desember 2017.
Sykkel-VM 2017 er det største arrangementet som har vært arrangert i Bergensregionen og det
medførte store utfordringer og ringvirkninger innen blant annet drift av kommunale tjenester. Av
den grunn ble det opprettet et eget prosjekt med fokus på drift av kommunale tjenester under
arrangementet. Arbeidet har vært koordinert av driftskontinuitetskoordinator og har involvert alle
byrådsavdelinger i Bergen kommune.
Evalueringsrapporten gir en beskrivelse av og oppsummerer de resultater som fremkom under
evalueringsarbeidet. Kommunale tjenester og tilbud til befolkningen ble i stor grad opprettholdt.
Lovpålagte tjenester ble prioritert, slik som skole- og barnehagetilbud, hjemmesykepleietjenester,
legevaktstjenester og tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. Disse tjenestene ble godt planlagt
og ivaretatt under arrangementet og det er ikke meldt om avvik fra etterlevelse av gjeldende lover og
regler for kommunal drift.
Oppsummering av erfaringer og evalueringer viser høy grad av måloppnåelse. Tilbakemeldingen på
grad av måloppnåelse fra styringsgruppen for prosjektet var gitt med gjennomsnittsverdien 5,25
(verdi 5 tilsvarte meget god). Gjennomsnittsverdi i tilbakemeldingene på tilsvarende spørsmål til
arbeidsgruppene i byrådsavdelingene var 5,1. 95 % av enhetslederne i spørreundersøkelsen mener at
resultatet var godt, meget godt eller svært godt.
Resultatene viser videre at mange har opplevd arbeidet som nyttig og lærerikt. En viktig erfaring var
at utarbeidelse av gode analyser basert på relevant og riktig informasjon var sentralt mht. å
gjennomføre endringer og tilpasninger i drift av kommunale tjenester. Vilje og evne til å utvise
fleksiblitet og raushet, samt være fremoverlent og løsningsorientert i et positivt samarbeid med
kolleger og andre samarbeidspartnere var også sentralt for å lykkes. Med tanke på at kommunen
manglet tidligere erfaring med å drifte kommunale tjenester i en periode med tilstedeværelse av et
så stort og komplekst arrangement, og at arbeidet ble organisert på en ny måte, er dette svært gode
resultater.
Evalueringsarbeidet viser også at organisering, arbeidsprosesser og metoder, administrasjon og
samarbeid virket hensiktsmessig for arbeidet. Evalueringen viser at 95 % av enhetslederne mener at
organisasjonens tilrettelegging for at de kunne gjøre en god jobb med å planlegge drift av
kommunale tjenester under sykkel-VM fungerte enten godt, meget godt eller svært godt. 100 % av
respondentene mener at organiseringen og gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet i egen
resultatenhet var god, meget god eller svært god.
Videre svarer 96 % av enhetslederne at samarbeidet med leder og medarbeidere var godt, meget
godt eller svært godt. Ca. 95 % av respondentene mener at det å arbeide mot felles mål fungerte
enten godt, meget godt eller svært godt. Styringsgruppen vurderte arbeidsprosessene og metodene
i arbeidet til å være meget gode (verdiskala 5). Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene vurderte nytten
av metodene og malene som verktøy/hjelpemiddel til å være gode/meget gode (gjennomsnittlig
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verdi 4,5). Med tanke på at arbeidet ble organisert på en ny måte, med nye arbeidsprosesser og
metoder, må dette sees på som svært gode resultater.
Det er identifisert flere anbefalinger gjennom evalueringsarbeidet, både med hensyn til ting som bør
videreføres og som bør justeres. Anbefalingene er ikke kun relatert til drift av kommunale tjenester
under store arrangement, men også drift av kommunale tjenester generelt. Erfaringene kan være
nyttig for videre arbeid med drift av kommunale tjenester i Bergen kommune, andre kommuner,
samt annen offentlig virksomhet og private aktører.
Anbefalingene er oppsummert avslutningsvis i kap. 2-7. En mer detaljert oppsummering av
evalueringen finnes i kapittel 8.
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DEL 1: INNLEDNING
1 Innledning
Denne evalueringsrapporten er utarbeidet som en del av prosjektet «Driftskontinuitetsprosjekt –
Sykkel-VM 2017» som har pågått fra oktober 2016 og avsluttes i desember 2017. «Plan for evaluering
– Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017» ble utarbeidet i september 2017. Planen beskriver
hvordan evalueringsarbeidet ble organisert og gjennomført. Evalueringsrapporten gir en beskrivelse
av de resultater som fremkom under evalueringsarbeidet.

1.1 Bakgrunn og hensikt
Sykkel-VM 2017 er det største arrangementet som har vært arrangert i Bergensregionen og det
medførte store utfordringer og ringvirkninger innen blant annet drift av kommunale tjenester. Av
den grunn ble det opprettet et eget prosjekt med fokus på drift av kommunale tjenester under
arrangementet. Arbeidet har vært koordinert av driftskontinuitetskoordinator og har involvert alle
byrådsavdelinger.
Evalueringen av arbeidet innen driftskontinuitet skal svare på flere spørsmål:
 Oppnådde man de mål som var satt innen driftskontinuitet for sykkel-VM?
 Ble arbeidet planlagt, gjennomført og fulgt opp på en tilfredsstillende måte?
 Hva er de viktigste erfaringene man har fått underveis i arbeidet og hvordan kan disse brukes
i fremtiden?
Det omfattende arbeidet gir et godt grunnlag for mye læring innen driftskontinuitet. Evaluering av
arbeidet knyttet til sykkel-VM er derfor svært viktig for å utnytte erfaringene og skape forbedringer i
fremtiden. Styringsgruppen for prosjektet har godkjent «Styringsdokument Driftskontinuitetsprosjekt
Sykkel-VM 2017» som gir retningslinjer for evaluering av arbeidet. Evalueringsarbeidet er videre
forankret i «Prosjektplan Driftskontinuitetsprosjekt Sykkel-VM 2017» og godkjent av prosjektleder
Ivar K. Lunde. De overordnede dokumentene pålegger driftskontinuitetskoordinator oppgaven med å
koordinere evalueringsarbeidet.

1.2 Om driftskontinuitetsarbeidet i Bergen kommune
Gjennom forberedelsene til at Bergen kommune var vertskap for sykkel-VM 2017 ble det klarlagt at
det var behov for en tydelig organisering av arbeidet med å sikre ivaretakelse av ordinær drift av
bysamfunnet og kommunale tjenester. Det ble vurdert slik at flere områder i Bergen kommune ville
bli berørt av til dels omfattende midlertidige trafikkreguleringer, noe som ville skape utfordringer for
flere ulike kommunale tjenester, som for eksempel drift av skole og barnehage, hjemmesykepleie,
fastlege- og legevaktstjenester, drikkevannsforsyning og sosialtjenester. Det ble også forventet
mange tilreisende, noe som ville innebære økt etterspørsel etter kommunale tjenester og økt
belastning på infrastruktur.
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Som en følge av dette så byrådsavdelingene behov for å avsette egne ressurser for å etablere
planverk og iverksette tiltak for å opprettholde driftskontinuitet under sykkel-VM. Organiseringen av
driftskontinuitetsarbeidet er omhandlet i Byrådssak 1326/16 1. Byrådet fulgte byrådsleders innstilling
og fattet vedtak om å etablere et eget prosjekt for driftskontinuitet den 06.10.16.
Driftskontinuitetsprosjektet ble samlokalisert med det allerede etablerte prosjektet
«Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017» organisert under Seksjon for samfunnsikkerhet
og beredskap i Byrådsleders avdeling. Beredskapssjef Ivar K. Lunde ble prosjektleder for prosjektet,
Britt Lise Nymark ble ansatt som driftskontinuitetskoordinator fra og med oktober 2016.
Gjennom prosjektets styringsdokument ble det formelt forankret at organiseringen av prosjektet
skulle være som vist i Figur 1 under.
Styringsgruppen bestod av kommunaldirektørene i de ulike byrådsavdelingene i Bergen kommune og
var høyeste administrative ansvarlige organ. Styringsgruppens mandat var å fastsette overordnede
mål og retningslinjer, samt vedta overordnede prinsipielle beslutninger for driftskontinuitetsarbeidet.
Videre skulle styringsgruppen ivareta sin rolle innen driftskontinuitetsprosjektet gjennom å
godkjenne og følge opp styringsdokumentet, sørge for prinsipielle avklaringer og beslutninger, samt
påse at prosjektleder ivaretok sin rolle. Styringsgruppen skulle videre besørge eierskap, forpliktelse
og ressurstilgang i den enkelte byrådsavdeling og hadde et særskilt ansvar for å informere internt i
egen byrådsavdeling.
Prosjektleder sitt ansvar ansvar var å sikre god kvalitet, styring og progresjon i
driftskontinuitetsarbeidet. Prosjektleder rapportererte til kommunaldirektør ved byrådsleders
avdeling, med øvrige kommunaldirektører som styringsgruppe. Prosjektleder hadde videre ansvar for
å informere driftskontinuitetskoordinator om avgjørelser vedrørende overordnede mål og
retningslinjer, samt prinsipielle beslutninger besluttet av styringsgruppen.
Driftskontinuitetskoordinator hadde ansvar for å ivareta den daglige planlegging, koordinering og
oppfølging av alle aktiviteter knyttet til driftskontinuitet for Sykkel-VM 2017 med fokus på
kommunale tjenester. Driftskontinuitetskoordinator hadde også ansvar for å bistå med etablering av
nødvendig beslutningsgrunnlag i samarbeid med arbeidsgruppene og samarbeidsaktørene.
Koordinator var også ansvarlig for å organisere, koordinere og gjennomføre evaluering av
driftskontinuitetsprosjektet. Driftskontinuitetskoordinator rapporterte til prosjektleder.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene sitt ansvar var å delta i å løse definerte oppgaver knyttet til
driftskontinuitet, f. eks. bidra til gjennomføring av driftskontinuitetsanalyser og bidra til utarbeidelse
av driftskontinuitetsplaner for egne tjenester. Arbeidsgruppene skulle bidra med faglig kompetanse
for å sikre gode analyser, vurderinger og løsninger. Byrådsavdelingene, med underliggende enheter,
hadde videre ansvar for å stille til rådighet ressurser for iverksettelse og oppfølging av tiltakene på
egne resultatenheter.
Organiseringen av prosjektet er nærmere beskrevet i «Styringsdokument Driftskontinuitetsprosjekt
Sykkel-VM 2017».
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Figur 1: Organisering av driftkontinuitetsprosjektet

Den overordnede hensikten med etablering av driftskontinuitetsprosjektet var å kartlegge og vurdere
forventede driftsutfordringer for alle kommunale tjenester, samt identifisere og iverksette tiltak for å
redusere eller motvirke identifiserte driftsutfordringene for å sikre driftskontinuitet. Dette følger
også av dokumentet «Prosjektplan Driftskontinuitetsprosjekt Sykkel-VM 2017», som gir en
beskrivelse av hvordan arbeidet med driftskontinuitet ble planlagt, utført og evaluert. Det vises til
prosjektplanen for en detaljert beskrivelse av prosjektets aktiviteter og milepæler. Dette dokumentet
vil kun gi en overordnet beskrivelse av prosjektets hovedfaser og sentrale aktiviteter. Inndelingen av
prosjektets hovedfaser er som vist i Figur 2 under.

Figur 2: Hovedfaser i prosjektarbeidet
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Etter å ha utarbeidet styringsdokument og prosjektplan gikk prosjektet inn i en fase med fokus på
vurdering av utfordringer mht. driftskontinuitet. I november og desember 2016 ble det gjennomført
overordnede driftskontinuitetsanalyser i alle byrådsavdelinger. Gjennom disse analysene ble det
tydeliggjort hvilke byrådsavdelinger som var forventet å bli mest utfordret mht. opprettholdelse av
driftskontinuitet gjennom sykkel-VM. Analysene var overordnet, men de ga grunnlag til å foreta
prioriteringer og tiltak for det videre arbeidet. På grunnlag av de overordnede analysene ble det
besluttet å etablere arbeidspakker med beskrivelser av arbeidsprosesser og organisering for fire av
byrådsavdelingene: Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO), Byrådsavdeling for barnehage, skole
og idrett (BBSI), Byrådsavdeling for sosial, bolig og inludering (BSBI) og Byrådsavdeling for byutvikling
(BBU).
I perioden januar-august 2017 ble det gjennomført detaljerte driftskontinuitetsanalyser i disse fire
byrådsavdelingene. Analysearbeidet i enhetene ble i hovedsak gjennomført i januar-mars.1
På bakgrunn av driftskontinuitetsanalysene ble det gjennomført kartlegging av ressursbehov som ble
vurdert til å være nødvendig for å ivareta drift av kommunale tjenester i byrådsavdelingene.
Forventet ressursbehov fra byrådsavdelingene ble omhandlet samlet i sak 186-17 om
tilleggsbevilgning, som ble behandlet i Bergen bystyre den 21.06.17.
I perioden april-juni ble det på grunnlag av driftskontinuitetsanalysene utarbeidet
driftskontinuitetsplaner og tiltakslister i byrådsavdelingene med arbeidspakker. Hensikten med å
utarbeide planverket var å beskrive hvilke tiltak som skulle iverksettes, samt angi hvor og når de
skulle iverksettes, ansvarlig for gjennomføring etc.
Under gjennomføringen av sykkel-VM var det fokus på på å sikre at iverksatte planer og tiltak
fungerte som tiltenkt. Dert var også fokus på overvåking av drift av kommunale tjenester og å
håndtere hendelser som innebar stans eller opphold av driftskontinuitet.
Gjennomføring i BBSI
I BBSI ble det gjennomført en rekke tiltak i byrådsavdelingen som helhet. I rapporten gis imidlertid en
kort redegjørelse for hvilke tiltak som ble iverksatt for å sikre drift av kommunens skoler og
barnehager.
Den enkelte ansatte hadde selv ansvar for egen transport til jobb. Det ble imidlertid gitt informasjon
om arrangementet av ledelsen og gjennomført ulike tiltak for å legge til rette for at de ansattes
oppmøte på arbeidsstedet til riktig tid, eksempelvis bed bytting av vakter og tilpassede vaktlister. Det
ble gitt informasjon til foreldre og foresatte om arrangementet slik at disse var forberedt og kunne
iverksette egne tiltak for å levere og hente barn til/fra barnehage og skole. For barn som av ulike
årsaker gjennomfører transport til/fra barnehage og skole med buss eller taxi etter vedtak2 ble det
1

Kartlegging av transport med buss og taxi til/fra barnehage og skole lot seg imidlertid ikke gjennomføre på
dette tidspunktet siden oppstart av nytt skoleår/barnehageår skjer i august måned og enhetene ikke hadde
mottatt oversikt over transportvedtak på den tiden.
2

Årsaker for slik transport er vedtak begrunnet med farlig eller lang skolevei, bruk av erstatningslokale eller
medisinsk årsak.
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gjennomført et særskilt arbeid med kartlegging på individnivå i samarbeid med de respektive skoler
og barnehager, foreldre og foresatte, samt leverandør av transporttjenesten. Større innkjøp ble
gjennomført før arrangementets start og vareleveranser ble i noen grad gjennomført før eller etter
stengeperiodene på vegnettet. Barnehagene og skolene gjennomførte videre tiltak som reduksjon av
ekstern møtevirksomhet, bruk av alternative turaktiviteter og undervisningsarenaer, gjennomgang av
eksisterende tiltak mht. sykdom eller skader på barn og tilpasning/reduksjon mht. gjennomføring av
morsmålsundervisning. Bemanningen på en rekke barnehager og skoler ble forsterket morgen og
ettermiddag for å ta høyde for at flere barn kunne bli levert tidligere og hentet senere enn normalt.
Gjennomføring i BSBI
Her gis det en overordnet redegjørelse for hvilke tiltak som ble gjennomført for å sikre drift av
kommunale tjenester organisert under Etat for inkludering, Etat for sosiale tjenester, Etat for psykisk
helse og rustjenester og Boligetaten.
I Boligetaten ble det gitt informasjon til de ansatte om endret kjøremønster og kollektivtilbud. Det
ble gjennomført planlegging av møtetidspunkt for å unngå møter med eksterne under
arrangementet. Det ble også gjennomført planlegging for å unngå boligoverdragelser i
arrangementsperioden. Videre ble det etablert tiltak for alternative måter for låntakers
dokumentsignering.
I Etat for inkludering ble det gjennomført tiltak for å sikre drift av Nygård skole, Tolketjenesten og
Introduksjonssenteret. Ved Nygård skole ble det gitt informasjon til ansatte og elever om
arrangementet. Det ble etablert planer for alternativ undervisning i tilfelle lærere ble forhindret fra å
møte presis på arbeidsstedet. Videre ble det gjennomført tiltak i samarbeid med leverandører mht.
varelevering, samt i samarbeid med renovasjonsselskap for henting av avfall. Ved
Introduksjonssenteret ble det gitt informasjon om endringer i kollektivtilbudet til de ansatte og
tjenestemottakere og gjennomført informasjonsmøter med ansatte og avdelingsledere. Det ble gjort
avtaler med leverandører for å få leveranser før arrangementet. Det ble ikke gjennomført bosetting
under arrangementsperioden. I Tolketjenesten ble tolkeformidlerene informert om arrangementet
og en større andel av oppdragene ble gjennomført ved telefontolking. Det ble gitt dispensasjon for å
gjennomføre tjenesten fra hjemmet, om nødvendig. Utover dette ble eksterne møter i etaten
unngått og det ble åpnet opp for hyppigere bruk av hjemmekontor.
I Etat for sosiale tjenester ble særlig fire av resultatenhetene berørt av arrangementet: NAV
Bergenhus sosialtjeneste, NAV Laksevåg sosialtjeneste, NAV Årstad sosialtjeneste og Sosiale
botjenester. Ved de nevnte sosialtjenestene ble det gjennomført endringer ved
booppfølgingstjenestene ved å redusere aktivitet og gjøre større bruk av telefonoppfølging. I noen
grad ble innkjøp utført før arrangementet og noen leveranser ble utført på kveldstid. Det ble gitt
informasjon til tjenestemottakere og utplassering av tjenestebiler i soner med vanskelig tilkomst ble
vurdert.
Eventuell ambulant oppfølging med behov for transport ble planlagt til tidsrom utenfor
stengeperioden, eventuelt lagt til kveldstid. Det ble gjennomført tett oppfølging/avtale med Helse
Bergen for LAR-brukere mht. henting av medisin. Det ble videre gjennomført dialog med
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vektertjeneste og nødetater for avtaler vedrørende evntuelle hendelser knyttet til liv og helse, ro og
orden.
I Etat for psykisk helse og rustjenester ble det gitt informasjon om endringer og begrensninger i
fremkommelighet, samt endret kollektivtilbud til ansatte og leverandører. Det ble gjennomført
informasjonsmøter med ansatte og avdelingsledere og sørget for god planlegging av innkjøp.
Bemanningsgraden i lokale kriseteam og sentrale krisevakter ble vurdert. Kriseplaner for noen
brukere ble oppdatert. Brukere ble gitt informasjon og det ble planlagt alternative aktiviteter utenfor
påvirkede områder. Det ble videre gjort tilpasninger mht. utlevering av dosett og aktiviteter i
tjenestemottakeres bolig. Drift av tjenester som ikke er lovpålagte ble redusert, møteaktiviteter ble
redusert og bemanningsgrad styrket ved behov. Det ble også gjennomført koordinering med andre
tjenesteytere.
Gjennomføring i BHO
I BHO ble det gjennomført til dels omfattende tiltak i alle seks etater: Etat for helsetjenester, Etat for
barn og familie, Etat for forvaltning, Etat for hjemmebaserte tjenester, Etat for alders- og sykehjem
og Etat for tjenester til utviklingshemmede.
Etat for tjenester til utviklingshemmede gjennomførte tiltak mht. transport av brukere til og fra
dagaktiviteter i samarbeid med leverandør. Det ble videre gitt informasjon til tjenestemottakere og
pårørende. Ingen dagsenter ble stengt, men en del brukere av tjenesten fikk sitt tilbud på annet
dagsenter under arrangementet. Det ble videre gjort vurderinger mht. tildeling av
avlastningsperioder. For å sikre ansattes oppmøte på arbeidsstedet ble det gjennomført
informasjonstiltak, kartlegging av vikarbruk, oppfordret til samkjøring og gjort vurderinger av
endringer i turnusplan. Møteaktivitet ble redusert. Det ble også gjennomført tiltak for å sikre tilgang
til nødvendige legemidler.
I Etat for helsetjenester var det Bergen legevakt, avtalefastleger, ergo- og fysioterapitjenesten i
Bergenhus og Årstad og Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD) som ble vurdert til å være mest berørt
av arrangementet. Drift ved Bergen legevakt og ØHD ble gjennomført med forsterket bemanning og
ekstra materiell i arrangementsperioden. I tillegg ble det etablert 7 midlertidige
legevakter/helsebaser ulike steder i Bergen kommune. Bergen kommune var ansvarlig for etablering
og drift av fem av disse, mens Sjøforsvaret var ansvarlig for to av dem. På bakgrunn av at en rekke
fastlegekontor var utilgjengelige for pasienter under arrangementet ble det gjennomført gjensidig
vikarordning mellom fastlegekontorene slik at pasienter som var avsperret fra å oppsøke egen
fastlege kunne oppsøke annet fastlegekontor som var tilgjengelig for pasienten. I tilknyting til disse
tiltakene ble det utarbeidet informasjonsmateriell og gjennomført omfattende informasjonsarbeid til
befolkningen. For øvrige tjenester i etaten ble drift av kommunale tjenester sikret ved mindre
omfattende tilpasninger og tiltak rettet mot både brukere og ansatte.
Etat
for
hjemmebaserte
tjenester
har
ansvar
for
hjemmehjelpstjenester
og
hjemmesykepleietjenester. Gjennom arbeidet med å planlegge drift av kommunale tjenester under
sykkel-VM ble det tidlig identifisert at det vil være særdeles utfordrende å drifte
hjemmehjelpstjenesten under arrangementet. Dette skyldes at hjemmehjelpstjenesten er avhengig
av å kunne bruke bil for å få med seg utstyr til å gjennomføre renhold hos brukerne. Det ble dermed
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behov for å gjøre en vurdering av å redusere drift av hjemmehjelpstjenester. Tillitsvalgte,
hovedverneombud og ansattrepresentanter ble involvert i prosessen og det ble besluttet å pålegge
ferie ved å bruke arbeidsgivers styringsrett. Beslutningen ble tatt i januar/februar 2017. I denne
prosessen var det brukernes behov som var retningsgivende for valget. Det skyldes at det ikke ville
være mulig å levere en forutsigbar hjemmehjelpstjeneste under arrangementet. Brukerne fikk
dermed hjemmehjelpstjenester før og etter arrangementet. Enkelte brukere som hadde behov for
disse tjenestene oftere ble ivaretatt også under arrangementsperioden.
For hjemmesykepleietjenestene ble det gjennomført en omfattende kartlegging og utarbeidet planer
på individnivå for å sikre tjenesteleveranse til den enkelte tjenestemottaker. Drift av tjenesten ble
endret, blant annet ved å ta i bruk el-sykkel og sparkesykkel i større grad, tilpassing av turnusplan,
forsterket bemanning, endringer i logistikk vedrørende oppbevaring av husnøkler til
tjenestemottakere, opprettelse av arbeidsstasjoner utenfor ordinært hovedkontor og endret
oppmøtested for arbeidstakere. Videre ble det gjort tiltak i samarbeid med en rekke leverandører og
samarbeidspartnere angående leveranser, timeavtaler og innkjøp. Det ble også gjennomført
omfattende informasjonstiltak, både rettet mot ansatte, tjenestemottakere og deres pårørende.
I Etat for alders- og sykehjem ble det gitt informasjon om endringer i kollektivtilbudet til de ansatte.
Det ble gjennomført informasjonsmøter med enhetsledere, ansatte og en rekke leverandører av
eksempelvis mat og legemidler, levernadører for blodprøvetaking og andre medisinske tjenester,
samt henting av avfall. Det ble gjort vurderinger av bemanningsgrad og gitt informasjon til brukere og
pårørende der alternativ til dagsenter ble nødvendig, i samarbeid med hjemmesykepleietjenesten.
Planlagte timer for pasienter til tannlege, poliklinikk etc. ble gjennomført før eller etter
arrangementet. Overføring av pasienter fra annet sykehjem ble koordinert med AMK/Pasientreiser.
Etat for barn og familie har ansvar for barnevernstjenester, helsestasjoner og skolehelse, samt
Utekontakten. I etaten ble det gjennomført en rekke tiltak for å imøtekomme ulike utfordringer som
ble identifisert. Tiltakene innebar blant annet informasjon til ansatte og brukere om
trafikksituasjonen, bruk av alternative transportmidler og annet arbeidssted, utplassering av
tjenestebil utenfor sperrede områder, reduksjon av eksterne møter og utsetting av timeavtaler, samt
planlegging av innkjøp og vareleveranser.
Etat for forvaltning var mindre berørt av arrangementet. Tiltakene som ble iverksatt var redusert
antall hjemmebesøk under arrangementsperioden, benyttelse av annen kontorplassering og
mulighet til å ta fri/ferie.
Gjennomføring i BBU
I Byrådsavdeling for byutvikling var det Vann- og avløpsetaten (VA-etaten) og Bymiljøetaten som var
mest påvirket av sykkel-VM.
I VA-etaten og Bergen Vann ble det blant annet gjennomført tilsyn, samt ulike vedlikeholds- og
driftstiltak i forkant av arrangementet for å forebygge hendelser på vann- og avløpsnettet under
arrangementet. Det ble videre utført tiltak for å sikre hensiktsmessig bemanning og materiell på
dedikterte steder og viktige driftspunkt. Det ble også gjennomført informasjonstiltak til ansatte.
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Bymiljøetaten var gjennom kontrakt forpliktet til å gjennomføre en rekke oppgaver i byrommet for
arrangør. Dette var tiltak knyttet til både tilrettelegging for arrangementet i forkant av sykkel-VM,
samt under og etter arrangementet. Noen av Bymiljøetatens oppgaver for arrangør var overlappende
med hensyn til normal drift, mens mange av oppgavene var utover normal drift. Bymiljøetaten hadde
dermed ansvar for en stor oppgaveportefølje i tilknytning til sykkel-VM. Eksempler på oppgaver og
tiltak var å etablere av midlertidig bro for å sikre fremkommelighet for nødetater, innhente
trafikkbetjenter fra andre kommuner, sikre tilstrekkelig bergingsbilkapasitet, utarbeide skiltplaner,
utplassere utstyr og driftspersonell, behandle søknader knyttet til byrom, kosting og renhold av
løypetrasé, oppbemanne vaktordning, fjerne feilparkerte biler og gjennomføre renovasjonstiltak.
Kommunale aktører i Samvirkesenteret
For å sikre god informasjonsflyt og koordinering ble det vurdert som hensiktsmessig å ha
representanter fra sentrale aktører innen drift av kommunale tjenester til stede i Samvirkesenteret
under arrangementet. Det vises til evalueringsrapport i samfunnssikkerhets- og beredskapsprosjektet
for mer informasjon om Samvirkesenterets rolle under sykkel-VM.
Det er ikke innrapportert tilfeller om manglende tjenesteleveranser fra kommunen under sykkel-VM.
Dette indikerer at driftskontinuitetsplanene har vært gode og at tjenestene har blitt levert som
forutsatt under sykkel-VM.
Driftskontinuitetsprosjektet avsluttes med evaluering, som pågår i perioden ultimo september –
medio desember.

1.3 Om rapporten
Denne rapporten samler og oppsummerer evalueringen av arbeidet med driftskontinuitetsprosjektet
i forbindelse med sykkel-VM 2017. «Styringsdokument Driftskontinuitetsprosjekt sykkel VM-2017»
og «Prosjektplan Driftskontinuitetsprosjekt sykkel-VM 2017» gir en nærmere beskrivelse av
organisering, gjennomføring og oppfølging av driftskontinuitetsarbeidet.
Evalueringsrapporten er inndelt i to deler. Første del gir en kort innledning om arrangementet og
bakgrunnen for etablering av prosjektet. Den beskriver også kort hvordan evalueringsarbeidet ble
organisert. Del 2 er selve evalueringen av driftskontinuitetsarbeidet.
Evalueringsrapporten er etablert på grunnlag av tilbakemeldinger og evalueringer knyttet til følgende
evalueringstema, som er omhandlet i egne kapitler i rapporten:







Organisering, kap. 2
Administrasjon, kap. 3
Samarbeid, kap. 4
Kvalitet, kap. 5
Måloppnåelse, kap. 6
Gjennomføring og effekt, kap. 7
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Avslutningsvis gir kapittel 8 en oppsummering av hele evalueringen. Et kortfattet sammendrag fra
oppsummeringen er gjengitt i rapportens sammendrag.
Det er mange seksjoner, etater og resultatenheter som har vært involvert i arbeidet med
driftskontinuitet i Bergen kommune. For å innhente informasjon og formidle viktig læring er det
sentralt å sikre bred medvirkning. Alle byrådsavdelingene har vært involvert i
driftskontinuitetsarbeidet, dog i ulik grad og omfang. Det er kun byrådsavdelingene BHO, BBSI, BSBI
og BBU som har deltatt i evalueringsarbeidet.
Styringsgruppen har besvart et evalueringsskjema, dette finnes i Vedlegg A. Arbeidsgruppenes
evalueringskjemaer er å finne i Vedlegg B. Spørreundersøkelsen som ble sendt til 244 enhetsledere i
Bergen kommune er vedlagt som Vedlegg C.

1.4 Om evalueringsarbeidet
Evalueringsrapporten er etablert på grunnlag av tilbakemeldinger og evalueringer fra:
Styringsgruppen for prosjektet
Som et ledd i evalueringen har medlemmene i styringsgruppen fått tilsendt hvert sitt
evalueringsskjema. Evalueringsskjemaet bestod av ti spørsmål. Ni av spørsmålene skulle besvares ved
å bruke verdiskala 1-6.3 Det var i tillegg mulighet for å kommentere hvert enkelt av disse
spørsmålene med fritekst i separete felt for «dette var bra» og «dette kunne vært bedre».
Frist for innlevering av evalueringsskjema var 1. november. Driftskontinuitetskoordinator mottok ett
skjema før fristens utløp og tre skjema én uke etter fristen. Fire medlemmer i styringsgruppen har
ikke besvart evalueringsskjemaet.
Driftskontinuitetskoordinator har oppsummert de fire evalueringsskjemaene ved å utarbeide ett
felles skjema fra styringsgruppen. Resultater knyttet til hvert enkelt evalueringstema er nærmere
omhandlet i del 2. Det felles evalueringsskjemaet er lagt inn som vedlegg til evalueringsrapporten
(Vedlegg A).
Arbeidsgruppene i byrådsavdelinger med arbeidspakker
Basert på overordnede driftskontinuitetsanalyser ble det i januar 2017 etablert arbeidspakker med
tilhørende arbeidsgrupper i de fire byrådsavdelingene som ble vurdert til å være mest berørt av
arrangementet:

3



Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett



Byrådsavdeling for helse og omsorg



Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering



Byrådsavdeling for byutvikling

Skalaverdiene var 1=dårlig, 2=mangelfull, 3=mindre bra, 4=god, 5=meget god og 6=svært god.

Side 13 av 87
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Driftskontinuitet i bysamfunnet Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetskoordinator Britt Lise Nymark, Bergen kommune
Prosjektleder Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
17.01.18
17.01.18

Evaluering av arbeidet i arbeidspakkene er utført av arbeidsgruppene som gjennomførte og/eller
hadde koordineringsansvar mht. gjennomføring av arbeidet i arbeidspakkene. Hver byrådsavdeling
har utarbeidet ett evalueringsskjema som oppsummerer arbeidsgruppens evaluering.
Evalueringsskjemaene fra arbeidsgruppene er lagt til som vedlegg til evalueringsrapporten.
Som et ledd i evalueringen har byrådsavdelingene fått tilsendt hvert sitt evalueringsskjema.
Evalueringsskjemaet bestod av ni spørsmål. Åtte av spørsmålene skulle besvares ved å bruke
verdiskala 1-6.4 Det var i tillegg mulighet for å kommentere hvert enkelt av disse spørsmålene med
fritekst i separete felt for «dette var bra» og «dette kunne vært bedre».
Frist for innlevering av evalueringsskjema var 15. november. Alle byrådsavdelingene besvarte
evalueringsskjemaet. Driftskontinuitetskoordinator mottok ett skjema før fristens utløp og tre skjema
et par dager etter fristen. Resultater knyttet til hvert enkelt evalueringstema er nærmere omhandlet
i del 2. Hvert evalueringsskjema er lagt inn som vedlegg til evalueringsrapporten (Vedlegg B-E).
Enhetsledere i byrådsavdelinger med arbeidspakker
Enhetsledere i byrådsavdelinger med etablerte arbeidspakker fikk muligheten til å gi
evalueringsinnspill gjennom en spørreundersøkelse som ble utarbeidet ved hjelp av verktøyet
Surveyor.
Spørreundersøkelsen ble sendt per e-post til 150 enhetsledere i BBSI (61,5 % av svarpersonene), 61
enhetsledere i BHO (25 % av svarpersonene), 22 enhetsledere i BSBI (9 % av svarpersonene) og 11
enhetsledere i BBU (4,5 % av svarpersoner) – totalt 244 enhetsledere. Årsaken til den organisatorisk
skjeve fordelingen av svarpersoner er at antall enhetsledere er ulik i avdelingene.
Spørreundersøkelsen inneholdt 14 spørsmål, som var utformet basert på evalueringskriterier.
Innledningsvis ble det spurt om hvilken byrådsavdeling den enkelte er ansatt i. Dette ble gjort for å
kunne sammenligne resultatene mellom hver byrådsavdeling. I spørsmål 2-13 var det lagt opp til
besvarelse ved bruk av verdiskala. I det avsluttende spørsmålet var det lagt opp til besvarelse i
fritekst.
Responsraten for spørreundersøkelsen var 111 av 244, hvilket utgjør en svarprosent på 45 %.
Fordelingen av responsraten (frekvens og prosent) i de fire byrådsavdelingene er som vist i kolonnen
«Responsrate» i Tabell 1 under.
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Skalaverdiene var 1=dårlig, 2=mangelfull, 3=mindre bra, 4=god, 5=meget god og 6=svært god.
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Tabell 1: Svarpersoner og responsrate

Byrådsavdeling
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Byrådsavdeling for helse og omsorg
Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
Byrådsavdeling for byutvikling
Totalt

Svarpersoner
150 stk.
(61,5 %)
61 stk.
(25 %)
22 stk.
(9 %)
11 stk.
(4,5 %)
244 stk.

Responsrate
58 av 111 stk.
(52 %)
31 av 111 stk.
(28 %)
19 av 111 stk.
(17 %)
3 av 111 stk.
(3 %)
111 stk.

Resultater fra spørreundersøkelsen knyttet til hvert enkelt evalueringstema er nærmere omhandlet i
del 2. Fullstendige resultater fra spørreundersøkelsen er vedlagt som vedlegg F. Se også vedlegg F for
gjennomsnittsverdier på hvert enkelt spørsmål.

Foto: Eivind Senneset, Bergen kommune
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DEL 2: EVALUERING
Denne delen av rapporten omhandler resultatet av evalueringsarbeidet, som er etablert på grunnlag
av tilbakemeldinger og evalueringer fra styringsgruppen for prosjektet, prosjektledelsen
(prosjektleder og prosjektkoordinator), arbeidsgruppene i byrådsavdelingene som ble vurdert til å
være mest berørt av sykkel-VM og enhetsledere i byrådsavdelingene som ble vurdert til å være mest
berørt av sykkel-VM. Hvert evalueringstema er nærmere beskrevet i egne kapitler.

2 Organisering
Resultater fra evalueringsarbeidet knyttet til evalueringstemaet «Organisering» er nærmere
omhandlet under.

2.1 Rammevilkår
Styringsgruppen ble bedt om å gi en vurdering av rammevilkår (økonomi, tid og ressurser) knyttet til
gjennomføring av prosjektet. Tre av medlemmene i styringsgruppen besvarte dette spørsmålet med
verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5,35.
To av medlemmene i styringsgruppen ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette
spørsmålet. Ett av medlemmene oppfatter det slik at det har vært gode rammer og at det ikke har
vært at økonomiske begrensninger som har skapt vanskeligheter for prosjektet. Ett av medlemmene
gir uttrykk for at rammevilkårene som ble gitt var nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Det
var ingen kommentarer knyttet til forbedringspotensiale på dette spørsmålet.
I tilknytning til evalueringstemaet «Organisering og administrasjon» ble enhetslederne spurt om
hvordan de vurderte sin egen organisasjons tilrettelegging for at de kunne gjøre en god jobb med å
planlegge drift av kommunale tjenester under sykkel-VM. Ca. 4 % hadde svart «Vet ikke/aktuelt» og
ca. 1 % hadde svart «Mindre bra». Ca. 95 % av respondentene svarte at dette fungerte enten godt,
meget godt eller svært godt, se Figur 3.

5

I styringsgruppens evalueringsskjema ble følgende verdiskala brukt: 1=dårlig, 2=mangelfull, 3=mindre bra,
4=god, 5=meget god, 6=svært god.
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Figur 3: Spørsmål 4 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Prosjektledelsens vurdering er at det innledningsvis var uklart hvordan kostnader til gjennomføring
av tiltak skulle finansieres. Det var ikke avsatt midler til dette arbeidet i budsjettene for 2017. Dette
førte til noen utfordringer de første månedene etter prosjektets oppstart. Etter kartlegging av
forventet ressursbehov våren 2017 ble sak 218/17 om tilleggsbevilgning utarbeidet. Saken ble
behandlet i Bergen bystyre den 21.06.17. I vedtaket ble det besluttet å gjennomføre en avsetning på
ca. 45,4 millioner kroner, hvorav ca. 20 millioner kroner var direkte tilknyttet driftskontinuitetstiltak.
Det ble samtidig besluttet at tilbakebetaling skulle utføres etterskuddsvis for dokumenterte
kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av driftskontinuitetsprosjektet.
Prosjektledelsens vurdering er videre at det i enkelte byrådsavdelinger ikke ble satt av tilstrekkelig
med ressurser til å til å planlegge og følge opp driftskontinuitetsarbeidet. Arbeidet bar noe preg av at
disse oppgavene kom på toppen av allerede store oppgaveporteføljer og at den totale
arbeidsmengden ble for stor på enkelte ansatte.

2.2 Prosjekteiers rolle
Styringsgruppen ble bedt om å gi en vurdering av ivaretakelse av prosjekteiers (byrådsleder,
kommunaldirektør i Byrådsleders avdeling) rolle gjennom prosjektet. Fire av medlemmene i
styringsgruppen besvarte dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5.
To av medlemmene i styringsgruppen ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette
spørsmålet. Det ble gitt uttrykk for at prosjekteiers ivaretakelse hadde fungert utmerket, at det var
samlet styring og koordinering. Videre mener ett av medlemmene at det var hensiktsmessig å
organisere prosjektet fra Byrådsleders avdeling. Ett av medlemmene i styringsgruppen mener
byrådsleders støtte var uvurderlig, samt at byrådsleder var klar og tydelig. Videre ble det gitt uttrykk
for at det var godt eierskap til prosjektet, at prosjekteier brukte mye energi og tok ansvar.
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Ett av medlemmene i styringsgruppen mener imidlertid at det kunne vært flere møter i
styringsgruppen, men at det har vært vanskelig å organisere på grunn av håndtering av andre
presserende oppgaver. Ett annet medlem mener formidlingen til resten av styringsgruppen kunne
vært bedre, samt at fordeling av oppgaver og arbeidsbelastning kunne vært fordelt på flere.
Prosjektledelsens vurdering er at prosjekteiers interesse og støtte i prosjektgjennomføringen var
avgjørende for de gode resultatene i prosjektet. Prosjektledelsen hadde svært god kommunikasjon
med prosjekteier gjennom hele prosjektet, og hadde god tilgang til prosjekteier når viktige
avgjørelser måtte tas eller forankring i styringsgruppen måtte gjennomføres.

2.3 Styringsgruppens rolle
Styringsgruppen bestod av kommunaldirektørene i de ulike byrådsavdelingene i Bergen kommune og
var høyeste administrative ansvarlige organ. Styringsgruppens mandat var å fastsette overordnede
mål og retningslinjer, samt vedta overordnede prinsipielle beslutninger for driftskontinuitetsarbeidet.
Styringsgruppens rolle er nærmere beskrevet i kap. 1.2.
Styringsgruppen ble bedt om å gi en vurdering av ivaretakelse av egen rolle gjennom prosjektet. Fire
av medlemmene i styringsgruppen besvarte dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi
var 4,25.
To av medlemmene i styringsgruppen ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette
spørsmålet. Ett av medlemmene mener det var god styring av prosjektet og derfor ikke behov for
mer møtevirksomhet. Ett annet medlem hadde inntrykk av at ansvaret var plassert og at arbeidet
gikk sin gang.
Ett av medlemmene mener at det ble gitt status underveis, men at styringsgruppen kunne vært mer
trukket inn i arbeidet. Ett av medlemmene mener at det var lite involvering underveis og at det
dermed var vanskelig å se om styringsgruppen kunne identifisert svakheter, dersom det i ettertid
hadde vist seg å være nødvendig.
Prosjektledelsens vurdering er at styringsgruppen ikke ble benyttet i vesentlig grad i prosjektet.
Gruppen kunne vært benyttet mer, særlig for sikre enda bedre forankring og god informasjonsflyt
mellom byrådsavdelingene. Samtidig hadde prosjektledelsen nødvendig støtte fra prosjekteier, slik at
prosjektarbeidet ikke ble unødig forsinket grunet manglende forankring eller informasjonsflyt, samt
at selve prosjektarbeidet sikret god kommunikasjon med de mest berørte kommunaldirektørene.

2.4 Prosjektledelsens rolle
Prosjektledelsen bestod av prosjektleder og driftskontinuitetskoordinator. Prosjektleder sitt ansvar
ansvar var å sikre god kvalitet, styring og progresjon i driftskontinuitetsarbeidet.
Driftskontinuitetskoordinator hadde ansvar for å ivareta den daglige planlegging, koordinering og
oppfølging av alle aktiviteter knyttet til driftskontinuitet for Sykkel-VM 2017 med fokus på
kommunale tjenester. Prosjektleders og driftskontinuitetskoordinators rolle er nærmere beskrevet i
kap. 1.2.
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Styringsgruppen ble i sitt evalueringsskjema bedt om å vurdere prosjektledelsens (prosjektleder og
prosjektkoordinator) ivaretakelse av egen rolle gjennom prosjektet. Tre av medlemmene i
styringsgruppen besvarte dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5,7.
To av medlemmene i styringsgruppen ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette
spørsmålet. Ett av medlemmene mener at prosjektledelsen har fungert utmerket. Ett av
medlemmene mener ledelsen har vært god og stødig. Ett av medlemmene i styringsgruppen mener
imidlertid at det kunne vært gitt mer informasjon fra prosjektledelsen til styringsgruppen på «riktig»
nivå underveis.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble spurt om å gi en evaluering av samarbeidet med
prosjektledelsen.6 Alle fire byrådsavdelinger besvarte dette spørsmålet med verdiskala.
Gjennomsnittlig verdi var 4,5.
BBU har i sin vurdering gitt uttrykk for at det ble avholdt nyttige møter underveis og det var aldri
noen tvil om hvor en skulle henvende seg om det var noen spørsmål. Deltakelse av flere etater på de
samme møtene var en fordel mtp. utveksling av problemstillinger. Dette var også lærerikt.
Byrådsavdelingen opplevde at driftskontinuitetskoordinator var flink til å ta i mot og dele relevant
informasjon. Store informasjonsmengder gjorde det imidlertid vanskelig å holde oversikten og
nyttiggjøre seg av dokumentasjonen på en optimal måte.
For Bymiljøetaten ble noe av arbeidet og møtedeltakelsen opplevd som dobbeltarbeid fordi de
allerede var involvert i prosjektet «Samfunnssikkerhet og beredskap» og at de fleste tiltakene fra
dette prosjektet var overførbare mht. driftskontinuitetsarbeidet. Etaten var svært hardt presset på
tid og ressurser og opplever at dette gjerne kunne vært koordinert bedre mellom de to
koordinatorene i de nevnte prosjektene.
BSBI mener de hadde nyttig og tett dialog med driftskontinuitetskoordinator. Det var også positivt at
koordinator deltok på ledermøter og andre samlinger ved behov for det. Avdelingen opplevde at de
hadde god tilgang på nødvendig informasjon.
Etat for inkludering mener at prosessen med oversetting av informasjon til flere språk (arabisk) kom
for sent i gang til tross for at det tidlig ble meldt inn behov for det tidlig. Dette førte til at dette ble en
hastesak for Tolketjenesten.7
BHO opplevde at det var avsatt tilstrekkelig antall møter for informasjonsutveksling, spørsmål og
avklaringer. Avdelingen mener at prosjektkoordinator var tilgjengelig ved behov og responderte på

6

I arbeidsgruppenes evalueringsskjema ble følgende verdiskala brukt: 1=dårlig, 2=mangelfull, 3=mindre bra,
4=god, 5=meget god, 6=svært god.
7

Etat for inkludering sitt behov for oversetting av informasjonsmateriell ble spilt videre av
driftskontinuitetskoordinator til relevante aktører for koordinering og beslutning om evt. gjennomføring
(informasjonskoordinator/Seksjon informasjon) etter at det innkom. Informasjonsbrev til barnehager og skoler
ble imidlertid oversatt til arabisk og sendt til Nygård skole i juni måned.
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anmodninger og at de fikk god bistand. Byrådsavdelingen at noen av fellesmøtene på tvers av
etatene var mindre konkrete og ikke hadde så god nytteverdi.
BBSI opplevde at det var at positivt samarbeid mellom prosjektledelsen og avdelingen. Avdelingen
forstod gradvis hvor viktig det var at de ble «pushet» på forberedelsene.
Avdelingen har videre påpekt at de uten en sentral prosjektledelse ikke hadde sett behovet for å
gjennomføre analyser og beslutte tiltak slik det ble gjort før det sannsynligvis hadde vært for sent.
Uten en slik organisering kunne man stått i fare for at alle ressurser måtte blitt brukt til dette under
selve arrangementet, noe som kunne fått konsekvenser for driften av tjenestene avdelingen leverer.
En rolle med ansvar for koordinering og ledelse av samarbeidet har vært nødvendig.
Driftskontinuitetskoordinator etablerte strukturen for arbeidet, som bidro til en felles tilnærming,
koordinert fremdrift, informasjonsoverføring, kvalitetssikring og veiledning. Arbeidsbelastningen i en
slik rolle er stor. I tillegg var det i perioder utfordrende å arrangere møter, dele informasjon,
innhente informasjon, diskutere løsninger og anbefale beslutninger med mange kontaktpunkt i
byrådsavdelingene. Det hadde vært hensiktsmessig med etablering av ett kontaktpunkt som fungerte
som koordinator for egen byrådsavdeling i hver av de byrådsavdelingene som var mest berørt av
arrangementet. BSBI besluttet å etablere én dedikert ressurs som kontaktpunkt og koordinator på
vegne av byrådsavdelingen allerede i desember 2017. Etter prosjektledelsens vurdering var dette
nyttig og formålstjenlig mht. forankring av prosjektet og arbeidsprosessene. Det var også nyttig med
tanke på informasjonsflyt og støtte til faglige diskusjoner.
Tilsvarende organisering burde også vært på plass tidligere i BHO og BBSI pga. omfattende
arbeidsmengde, antall tiltak og detaljeringsgrad for å sikre opprettholdelse av drift i de to
byrådsavdelingene. Prosjektledelsen har inntrykk av at arbeidsmengden ble stor for flere av
kontaktpersonene for driftskontinuitetskoordinator i disse avdelingene. Kontaktpersonene var i
hovedsak ledere på etatsnivå/myndighetsnivå 1 som fra før var belastet med store
oppgaveporteføljer. Til tross for dette opplevde driftskontinuitetskoordinator godt samarbeid med
kontaktpersonene i både BHO og BBSI. Det ble utvist stor vilje og lagt ned en solid innsats for å sikre
driftskontinuitet og gode løsninger for innbyggerne også under sykkel-VM.
I BBU ble det aldri etablert en egen koordinator med fokus på driftskontinuitet. Dette føltes
imidlertid ikke som en ulempe for arbeidet fra driftskontinuitetskoordinator sin side. Det var kun to
av etatene som ble fulgt tett av driftskontinutetsprosjektet. Bymiljøetaten var allerede aktiv i
samfunnssikkerhets- og beredskapsprosjektet og hadde god oversikt over egne utfordringer og
gjøremål tidlig. VA-etaten oppnevnte to ansatte som kontaktpunkt for driftskontinuitetskoordinator.
Planene for arbeidet og progresjonen var god i begge etater. Også VA-etaten var involvert i deler av
arbeidet gjennom samfunnssikkerhets- og beredskapsprosjektet. Det kunne kanskje vært
gjennomført
en
tydeligere
avklaring
mellom
driftskontinuitetskoordinator
og
samfunnssikkerhetskoordinator hvordan blant annet krav til dokumentasjon og statusrapportering,
ansvar for oppfølging og involvering skulle håndteres.
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Foto: Målfrid Utne, Bergen kommune

2.5 Prosjektarbeidets organisering og styring
Styringsgruppen ble spurt om hvordan de vurderte organisering og styring av prosjektarbeidet
(beskrevet i Styringsdokumentet og Prosjektplanen). Fire av medlemmene i styringsgruppen besvarte
dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5. To av medlemmene i styringsgruppen
ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette spørsmålet. Medlemmene mener at
organiseringen og styringen av arbeidet var svært grundig og godt forberedt, samt detaljert og
oversiktlig for de som skulle jobbe konkret med dette.
Medlemmene mener videre at det virket som noen hadde problemer med å sette av tid til arbeidet i
avdelingene. Ett medlem mente Styringsdokumentet og Prosjektplanen ikke var lettfattelig. Den
fremstod som tydelig for de som satte seg inn i dokumentasjonen som beskriver organiseringen, men
det var vanskelig for styringsgruppen å identifisere mulige svakheter vedrørende planlagt styring og
organisering av arbeidet.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble i sitt evalueringsskjema bedt om å vurdere
arbeidspakkebeskrivelsenes nytteverdi. Alle fire byrådsavdelinger besvarte dette spørsmålet med
verdiskala. Gjennomsnittlig verdi var 4,5.
BBU mener det ble holdt gode oppstartsmøter der det ble informert om selve arrangementet og
påvirkningen dette ville ha for driften. Risikoelementer ble registrert tidlig, tiltak planlagt og registrert
slik at tiltaksansvarlige kunne igangsette fortløpende. Det ble gitt god veiledning underveis.
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Byrådsavdelingen mener imidertid det var for mange arbeidsgrupper å delta i. Dette skyldes at noen
av etatene i byrådsavdelingen deltok i andre grupper under Bergen kommunes totale Sykkel-VM
prosjektportefølje.
BSBI ga uttrykk for at detaljering av arbeidspakkebeskrivelsen var god, samt at det var etablert en
tydelig plan med frister. Byrådsavdelingen mener det ble gitt god oppfølging gjennom arbeidet. BSBI
mener imidlertid at arbeidspakkebeskrivelsen kunne vært noe mindre omfattende, at det ble avholdt
mange møter og ble brukt mye tid til arbeidet.
BHO ga uttrykk for at arbeidspakkebeskrivelsen var bra mht. tydelighet på frister, ansvar og
forventninger og at det var god systematikk. Byrådsavdelingen mener imidlertidig at noen av
dokumentene opplevdes for overordnet og mindre konkrete i forhold til hva som måtte analyseres og
håndteres. Arbeidspakken kunne med fordel vært enklere, mindre byråkratisk og omfattende.
BBSI mener at byrådsavdelingen ikke helt forstod omfanget og verdien av pakken i starten, men at
materialet ledet avdelingen til oppstart av viktige prosesser. Byrådsavdelingen påpekte at de selv
burde ha oppdaget at det var behov for å gi én person ansvar for organiseringen av analyse og planer
internt i avdelingen på et tidligere tidspunkt.
Gjennom spørreundersøkelsen ble også enhetslederne spurt om dette temaet, se Figur 4.

Figur 4: Spørsmål 2 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på at enhetslederne i hovedsak mener organiseringen og
gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet i resultatenhetene har fungert meget godt eller svært
godt. 100 % av respondentene har svart med å bruke verdiskala 4, 5 eller 6. Gjennomsnittsverdien
var 5,36 - hvilket var spørsmålet med høyest gjennomsnittsverdi.
Arbeidspakkebeskrivelsene inneholdt retningslinjer for arbeidet som skulle utføres i arbeidspakkene.
Side 22 av 87
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Driftskontinuitet i bysamfunnet Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetskoordinator Britt Lise Nymark, Bergen kommune
Prosjektleder Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
17.01.18
17.01.18

Det var lagt opp til en krevende fremdrift med gjennomføring av analyser og utarbeidelse av planer.
De ansatte som deltok i prosjektarbeidet ble tildelt disse oppgavene i tillegg til ordinært arbeid i egen
organisasjon. Dette medførte et større arbeidspress på alle involverte. Etter prosjektledelsens
vurdering er det derfor beundringsverdig at disse mestret å levere bidrag med god kvalitet.

2.6 Arbeidsprosesser, metoder og maler
Styringsgruppen ble videre spurt om hvordan de vurderte arbeidsprosessene og metodene i
arbeidet. Fire av medlemmene i styringsgruppen besvarte dette spørsmålet med verdiskala,
gjennomsnittlig verdi var 5.
To av medlemmene i styringsgruppen ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette
spørsmålet. Ett av medlemmene mener at arbeidsprosessene og metodene var gode, men at de
kunne virke litt overveldende innledningsvis. Ett av medlemmene ga uttrykk for at styringsgruppen
ikke hadde veldig god innsikt i dette, men inntrykket er at resultatet etter å ha arbeidet med
arbeidsprosessene og metodene i hovedsak ble bra. Medlemmet klarer ikke å identifisere om
arbeidet var for detaljert eller eventuelt for overordnet. Ett av medlemmene i styringsgruppen
mener rapporteringen til styringsgruppen kunne vært gjort mer lettfattelig, overordnet og at
rapporteringen kunne vært gjennomført løpende.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble bedt om å vurdere nytten av metodene
(driftskontinuitetsanalyse og driftskontinuitetsplan) og malene som verktøy/hjelpemiddel. Alle fire
byrådsavdelinger besvarte dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 4,5.
BBU har i sin evaluering gitt tilbakemelding på at tiltakslisten som ble utarbeidet som mal var
oversiktlig, særlig mht. å kunne endre status fortløpende. Driftskontinuitetsanalysen og
driftskontinuitetsplanen ble brukt aktivt og var til god hjelp, spesielt i startgropen av planleggingen.
Mer konkrete tiltak ble skissert underveis og status ble rapportert fortløpende til
driftskontinuitetskoordinator. Bymiljøetaten anvendte i stor grad allerede etablerte analyser og
planer i forbindelse med prosjektet «Samfunnssikkerhet og beredskap».
BSBI mener metodene og malene var enkle, gjenkjennelige og nyttige. Avdelingen har imidlertid
påpekt at dette kanskje kunne vært linket til risikostyring i BMS (Balansert målstyring).
BHO har i sin evaluering påpekt at malene var til god hjelp for å spisse analysene og konkretisere
tiltak. Å ha oversikt over kart og berørte områder var også god støtte under arbeidet. I tillegg mener
de det var nyttig å ha tilgang til andre tjenesters analyser/tiltak. Som et forbedringspunkt har
byrådsavdelingen gitt uttrykk for at pakken med maler kunne vært mindre omfattende.
BBSI opplevde at det var strukturerende at det var utarbeidet ferdige maler. Det hjalp
byrådsavdelingen og enhetene til å komme raskt i gang med relevante vurderinger.
Prosjektledelsen opplevde at det var nyttig med utarbeidede maler. Dette gjorde at arbeidet ble
utført på en ensartet måte og var egnet til å gi en god oversikt over arbeidet. Ensartet
dokumentasjon bidro også til å foreta vurdering av kvalitet og innhold på en hensiktsmessig måte.
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Ett identifisert forbedringspotensiale knyttet til malene som ble utarbeidet knytter seg til
sammenhengen mellom analysene og tiltakene. Driftskontinuitetsanalysene var laget i Power Point.
Bakgrunnen for dette var at de overordnede analysene ble gjennomført under ledelse av
driftskontinuitetskoordinator i ledermøter i byrådsavdelingene. Analyseskjemaene var en del av en
større presentasjon, som inneholdt nyttig og relevant informasjon om arrangementet og var et
nødvendig grunnlag for analysen. På grunn av tidsbegrensninger og kun tilgang til visning på én
skjerm ble det vurdert som hensiktsmessig å gjøre det slik. Denne måten å gjøre det på fungerte fint
under analyseprosessen, men overgangen fra analyseskjema i Power Point til tiltakslister i Excelformat ble opplevd som tungvint av flere. For å overføre forslag til tiltak fra analyseskjemaet til
tiltakslisten ble det nødvendig å kopiere over tekst. Slik sett hadde det kanskje vært mer
hensiktsmessig om analyseskjemaet og tiltakslisten var laget i ett og samme Excel-dokument.
Anbefalinger knyttet til evalueringstemaet organisering er sammenfattet under.

1

2

3

4
5
6

7
8

9
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Anbefalinger
Sikre effektiv avklaring av og tilrettelegging for nødvendige rammebetingelser (økonomi,
tidsbruk og ressursbruk) for gjennomføring av arbeidet på tidspunkt hvor det anses
hensiktsmessig og nødvendig.
Politisk og administrativ vilje til å prioritere driftskontinuitetsarbeid knyttet til drift av
kommunale tjenester når tjenesteleveransen er sterkt utfordret er avgjørende for
implementering av hensiktsmessige og treffsikre tiltak.
Ved sektorovergripende prosjekter hvor bred forankring av prosjektet er en forutsetning
for gjennomføringen bør prosjektet eies av øverste administrativt ansvarlige, ved
eksempelvis byrådsleder eller kommunaldirektør.
Prosjektledelsen må etablere god kommunikasjon med og må gis god tilgang til
prosjekteier gjennom prosjektarbeidet.
Prosjekteier må påse at det etableres hensiktsmessige rapporteringsrutiner mellom
styringsgruppen og prosjekteier.
Påse at rutiner for rapportering til styringsgruppen blir avklart innledningsvis i prosjektet og
at rutinene blir fulgt opp gjennom hele prosjektperioden. Evt. endringer i
rapporteringsrutiner underveis må avklares med styringsgruppen.
Etabler prosjektledelse som påser nødvendig og hensiktsmessig involvering og helhetlig
planlegging, utarbeider styringsdokument og prosjektplan.
Sikre tidlig formell forpliktelse til involvering slik at nødvendige ressurser, ansvarsforhold,
rolleforståelse og retningslinjer for arbeidet avklares, for eksempel gjennom et
styringsdokument som godkjennes av styringsgruppen.
Ved sektorovergripende prosjekter er det hensiktsmessig å etablere sentral
prosjektledelse, samt koordinatorer i hver enkelt sektor.
Tilrettelegge for løsning som sikrer aktiv deltakelse, nødvendig involvering og god
informasjonsflyt i sektorovergripende prosjekter som involverer mange avdelinger, etater
og resultatenheter og innebærer stort dokumentasjonsbehov.
Når arbeid som skal koordineres fordeles til ulike arbeidsgrupper bør det utarbeides
tydelige retningslinjer for arbeidet som skal gjennomføres. Retningslinjene bør utarbeides
på en slik måte at de er lettfattelige, konkrete og tydelige mht. frister, ansvar og
forventninger.
Etabler en bredt sammensatt gruppe for å sikre felles forståelse, enighet om
fremgangsmåte og arbeidsprosesser, samt koordinering og informasjonsutveksling mellom
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involverte sektorer i kommunen. Gruppen kan med fordel bestå av prosjektledelsen og
koordinatorer fra hver sektor og bør etablere fast møtestruktur gjennom hele
prosjektperioden.
Arbeidsgrupper bør ha jevnlige møter for å sikre oppgavefordeling og fremdrift i arbeidet.
Møtehyppigheten må justeres i henhold til prosjektstatus og arbeidsmengde.
Sektorovergripende prosjekter bør tidlig involvere personell med kompetanse innen
informasjon og kommunikasjon. Dette er særlig viktig i prosjekter som har stor allmenn
interesse og berører befolkningen. Informasjonsmøter og roller bør avklares på et tidlig
tidspunkt.
Tilrettelegge for løsning som gjør det enkelt å sikre aktiv deltakelse og god informasjonsflyt
i prosjekter med mange deltakere og stor dokumentasjonsbehov, eksempelvis ved
opprettelese av eget prosjektområde på hensiktsmessig plattform for deling av
informasjon og dokumentasjon.
Når arbeid som skal koordineres fordeles til ulike arbeidsgrupper bør det utarbeides gode
og lettfattelige hjelpemidler for gjennomføring av arbeidet.
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3 Administrasjon
Prosjektplanen beskriver hvordan det administrative arbeidet i driftskontinuitetsprosjektet skulle
utføres. Driftskontinuitetetskoordinator skulle ukentlig rapportere følgende til prosjektleder:
1. måloppnåelse: hovedmål, delmål og resultater
2. progresjon: milepæler/tid
3. kompetanse: involveringsgrad – aktører og fagmiljøer
4. læring og evaluering: hovedpunkter fra erfaringslogg og evaluering av disse

Fra oktober 2016 – september 2017 ble det avholdt statusmøter med prosjektleder enten ukentlig
eller annenhver uke. Møtenes agenda var fast og det var avsatt tilstrekkelig tid til rapportering på
status. Rapportering til prosjektleder foregikk i hovedsak muntlig. Noe av dokumentasjonen ble
oversendt prosjektleder for innspill og vurdering. Prosjektleder ble også satt opp som mottaker eller
kopimottaker på sentral e-postkorrespondanse gjennom prosjektperioden. I og med at prosjektleder
og driftskontinuitetskoordinator var lokalisert på samme arbeidssted var det også en del korte møter
uten saksliste gjennom prosjektperioden. Driftskontinuitetskoordinator har inntrykk av at
prosjektleder følte han fikk tilstrekkelig informasjon om arbeidets fremdrift og resultater.
For å styre arbeidet i arbeidsgruppene ble det utarbeidet beskrivelser av hva som skulle gjøres,
hvordan det skulle gjøres, samt satt forventinger til fremdrift. Videre ble det utarbeidet maler for
møterefererat, analyser, planer og tiltakslister. Dette bidro til samordning av arbeidsgruppenes
fremdrift, bedre forståelse av arbeidsgruppenes gjøremål og arbeidsprosesser, effektivisering og
kvalitetssikring av arbeidet i arbeidsgruppene. I noen arbeidsgrupper var det behov for justeringer i
forhold til retningslinjene i arbeidspakkebeskrivelsen. Dette ble styrt i samarbeid med
driftskontintuitetskoordinator.
Prosjektplanen inkluderte en kvalitetsplan for arbeidet, samt retningslinjer og metoder for å sikre
tilfredsstillende kvalitet. Driftskontinuitetskoordinator brukte sjekklistene lite, men var mye involvert
i arbeidet på etatsnivå og fikk derfor god oversikt over kvalitetsnivået der. Koordinator var imidlertid
mindre involvert i arbeidet som foregikk på enhetsnivå. Resultatenhetene rapporterte normal
tjenestevei, noe som også var hensiktsmessig grunnet omfanget av antall resultatenheter i Bergen
kommune. Det var også utarbeidet et eget avviksskjema for registrering av avvik fra krav til
driftskontinuitetsarbeidet. Ingen avviksskjema ble innlevert/behandlet i arbeidet.
Prosjektplanen la opp til innhenting av erfaringer gjennom hele prosjektperioden.
Driftskontinuitetskoordinator hadde en egen erfaringslogg, denne ble imidlertid lite brukt. Det ble
sendt ut e-post til alle ansatte som var involvert i driftskontinuitetsprosjektet eller ansatt i
administrasjon/stab i byrådsavdelingene i mai 2017. I e-posten ble det oppfordret til å gi
tilbakemelding på hva som hadde fungert bra så langt og hva som kunne vært gjort annerledes. Det
innkom få tilbakemeldinger på e-posten. Innhenting av erfaringer underveis har ikke fungert som
planlagt, dette skyldes stor arbeidsmengde, dokumentasjonsmengde og møteaktivitet. Ettersom
arbeidet pågikk over så lang tid er det vanskelig å huske alle erfaringene når arbeidet til slutt skal
evalueres. Gode og velfungerende rutiner rundt dette hadde vært til hjelp under
evalueringsarbeidet.
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Anbefalinger knyttet til evalueringstemaet administrasjon er sammenfattet under.

17

18

19

Anbefalinger
For å sikre god prosjektstyring må prosjektledelsen ha mulighet og evne til å sette av
tilstrekkelig tid til administrativt arbeid gjennom hele prosjektperioden. Administrative
oppgaver kan evt. tildeles en støttefunksjon om prosjektledelsen om dette vurderes som
hensiktsmessig.
Det er hensiktsmessig å innhente erfaringer og bruke erfaringslogg i prosjektarbeid som
pågår over lang tid. Dette bidrar til at flere erfaringer inkluderes når arbeidet til slutt skal
evalueres.
Det bør etableres rutiner for dokumentstyring i store, sektorovergripende prosjekter.
Rutinene bør beskrive retningslinjer og eierskap til dokumentasjonen, samt kvalitetssikring
av og godkjenning av dokumentasjonen.

Foto: Ann-Kristin Loodtz, Bergen kommune
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4 Samarbeid
Resultater fra evalueringsarbeidet knyttet til evalueringstemaet «Samarbeid» er nærmere omhandlet
under.

4.1 Samarbeid internt
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble bedt om å vurdere sarbeidsklimaet i egen byrådsavdeling
gjennom prosjektarbeidet. Alle fire byrådsavdelinger besvarte dette spørsmålet med verdiskala,
gjennomsnittlig verdi var 4,5.
BBU har i sin vurdering trukket frem at Bymiljøetaten fikk tildelt stort ansvar for planlegging og
gjennomføring pga. etatens mange oppgaver tilknyttet arbeidet. Samarbeidet internt i etaten og med
byrådsavdelingen for øvrig fungerte bra. Avdelingen har kommentert spesielt at det ble etablert et
veldig godt samarbeid mellom Bergen Vann, Bymiljøetaten og VA-etaten angående felles bruk av
ressurser, både personell og materiell, gjennom planleggingsfasen og under selve gjennomføringen.
Som et innspill til forbedring av avdelingen påpekt at det ikke var etablert dedikerte
rapporteringsordninger eller oppfølgingsrutiner opp mot BBU, verken mht. driftskontinuitet eller
samfunnssikkerhet. Å rapportere på et arbeid med så stort omfang på samme møter som man skal ta
opp andre saker var ikke en god nok løsning. På den annen side opplevde arbeidsgruppen at stab i
BBU stolte på det arbeidet som ble gjort i etatene. Det bemerkes også at det innad i Bergen Vann ble
avklart noe sent hvem som skulle ha ansvar for hvilke deler under planleggingen.
BSBI har mener også at det var et godt samarbeidsklima og tilstrekkelig med oppfølging i egen
byrådsavdeling. En av etatene i avdelingen opplevde imidlertid å være alene som etat med de
utfordringer som var identifisert og at de hadde liten nytte av tverretatlig samarbeid.
BHO har gitt uttrykk for at samarbeidet internt i byrådsavdelingen fungerte fint mht.
informasjonsutveksling i fellesmøter og muligheter for å få innblikk i andre etaters
driftskontinuitetsanalyser og tiltak. Avdelingen opplevde det som nyttig at det ble etablert en egen
koordinator i avdelingen og at denne var tilgjengelig ved behov. Én av etatene har gitt uttrykk for at
det var lite samarbeid mellom egen og andre etater i BHO.
BBSI har gitt tilbakemelding på at det var god forståelse for oppdraget i byrådsavdelingen og at det
var vilje til å bidra. Avdelingen fikk imidlertid for sent på plass en intern koordinator og at det var en
stor lette for koordineringen av arbeidet når dette kom på plass. Det totale behovet hadde blitt
tydeligere dersom byrådsavdelingen hadde valgt å etablere en slik koordinator i starten av
prosjektarbeidet.
Enhetslederne ble også spurt om spørsmål i tilknytning til evalueringstemaet «Samarbeid». De ble
bedt om gjøre en vurdering av samarbeidet med sin leder og sine medarbeidere og hvordan de
opplevde at resultatenheten klarte å arbeide mot felles mål gjennom driftskontinuitetsarbeidet, se
Figur 5 og Figur 6.
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Figur 5: Spørsmål 5 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Figur 6: Spørsmål 6 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Respondentene gir gjennomgående høy score på disse spørsmålene. Ca. 18 % mener at samarbeidet
med leder og medarbeidere var godt, ca. 44 % mener det var meget godt, mens ca. 34 % mener det
var svært godt. Gjennomsnittsverdien var 5,15.
Respondentene gir imidlertid noe høyrere score på opplevelse av å arbeide mot felles mål i
resultatenheten enn de gir på vurdering av samarbeid med leder og medarbeidere. Ca. 85 % av
respondentene mener at det å arbeide mot felles mål fungerte enten meget godt eller svært godt.
Gjennomsnittsverdien var 5,34, hvilket var nest høyeste gjennomsnittsverdi.
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4.2 Samarbeid med eksterne parter
Enhetslederne ble også spurt om hvordan de vurderer koordinering og kommunikasjon med andre
aktører gjennom planlegging og gjennomføring av driftskontinuitetsarbeidet, se Figur 7.

Figur 7: Spørsmål 3 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Ca. 80 % av respondentene at koordinering og kommunikasjon med andre aktører, som brukere,
leverandører og samarbeidspartnere, har fungert enten meget godt eller svært godt gjennom både
planleggingsfasen og gjennomføringsfasen av prosjektet. Ca. 15 % av respondentene mener dette har
fungert godt. Ingen av respondentene har brukt verdiscore 1, 2 eller 3 på disse spørsmålene.
Gjennomsnittsverdien på spørsmålet var 5,13.
Anbefalinger knyttet til evalueringstemaet samarbeid er sammenfattet under.

20

Anbefalinger
Praksisen hvor involvert personell er positiv til samarbeid med internt og med eksterne
aktører, viser respekt og forståelse og hjelper hverandre til å bli gode, må videreføres og
utvikles. Godt samarbeidsklima i sektorovergripende prosjekter som også involverer
eksterne aktører (leverandører og samarbeidspartnere) er avgjørende for å lykkes med
gjennomføringen.
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5 Kvalitet
Resultater fra evalueringsarbeidet knyttet til evalueringstemaet «Kvalitet» er nærmere omhandlet
under.
Styringsgruppen ble spurt om ett spørsmål innen evalueringstemaet kvalitet. Styringsgruppens ble
bedt om å vurdere kvaliteten på overordnede driftskontinuitetsanalyser, detaljerte
driftskontinuitetsanalyser og driftskontinuitetsplaner. Fire av medlemmene i styringsgruppen
besvarte dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5,25.
Ett medlem i styringsgruppen ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette spørsmålet.
Medlemmet mener det høy kvalitet på planer som ble utarbeidet. Det var ingen kommentarer
knyttet til forbedringspotensiale på dette spørsmålet.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble også spurt om ett spørsmål innen evalueringstemaet
kvalitet. De ble bedt om å vurdere kvaliteten på driftskontinuitetsanalyser og driftskontinuitetsplaner
utarbeidet i byrådsavdelingen. Alle fire byrådsavdelinger besvarte dette spørsmålet med verdiskala,
gjennomsnittlig verdi var 4,75.
BBU vurderer det slik at analysearbeidet var grundig og etterettelig. Planverket styrte avdelingen på
riktig spor og videre samhandling internt fungerte bra. Analysene og planene ble oppdatert løpende
etter hvert som man oppdaget flere momenter som måtte hensyntas. Dette var til god hjelp for å
holde fokus etter hvert som det ble en rekke tiltak å håndtere.
Som et innspill til forbedring har avdelingen påpekt at det hadde vært bedre om både mal for analyse
og tiltaksliste hadde vært utarbeidet i Excel. Avdelingen mener det ikke var hensiktsmessig å jobbe
med analysene i Power Point, for så å overføre forslagene til tiltak derfra til tiltakslisten i Excelformat.
BSBI vurderer egne analyser og planverk til å være konkrete og tydelige mht. identifiserte
risikofaktorer og påfølgende tiltak. Det var imidlertid utfordrende å identifisere risiko for
driftsutfordringer med fravær av historikk og data på hvilke utfordringer et slikt arrangement kan få
av konsekvenser for tjenestene.
BHO har vurdert kvalitet på driftskontinuitetsanalyser og driftkontinuitetsplaner til å være meget
gode. En av etatene har bemerket at de gjennom innspillsrunder i tjenestene utarbeidet analyser og
planer som en antok ville være dekkende for relevante områder. BHO påpeker som en svakhet at det
var manglende involvering fra flere tjenester, i hovedsak tjenester som man innledningsvis vurderte
til å bli lite berørt. Dette kunne ført til en risiko for at enkelte utfordringer ikke ble identifisert og lagt
planer for.
BBSI har også vurdert kvaliteten på driftskontinuitetsanalyser og driftkontinuitetsplaner til å være
meget gode og har ikke gitt kommentarer utover dette.
Enhetslederne ble spurt om tre spørsmål vedrørende evalueringstemaet «Kvalitet». Enhetslederne
ble spurt om hvordan de vurderte kvaliteteten på henholdsvis driftskontinuitetsanalyser og
driftskontinuitetsplaner/tiltakslister som ble utarbeidet for resultatenheten. Resultatet viser at

Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Driftskontinuitet i bysamfunnet Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetskoordinator Britt Lise Nymark, Bergen kommune
Prosjektleder Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
17.01.18
17.01.18

svarene fordeler seg ganske likt på de to spørsmålene. Gjennomsnittsverdien er imidlertid noe
høyere i respondentenes vurdering av kvalitet på resultatenhetens driftskontinuitetsplan/tiltaksliste
(5,1) versus driftskontinuitetsanalyser (5,01), se Figur 8 og Figur 9.

Figur 8: Spørsmål 7 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Figur 9: Spørsmål 8 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Enhetslederne ble også bedt om å gi en vurdering av kvalitet på annen dokumentasjon som ble
utarbeidet gjennom driftskontinuitetsarbeidet, eksempelvis presentasjoner, saksdokumentasjon og
informasjonsskriv. Resultatene viser at dette er ett av spørsmålene respondentene ga lavest verdi i
Side 32 av 87
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Driftskontinuitet i bysamfunnet Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetskoordinator Britt Lise Nymark, Bergen kommune
Prosjektleder Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
17.01.18
17.01.18

spørreundersøkelsen. Ca. 20 % mener at kvaliteten på annen dokumentasjon var svært god, ca. 46 %
mener den var meget god, ca. 28 % mener den var god. Gjennomsnittsverdien var 4,85, se Figur 10.

Figur 10: Spørsmål 9 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Anbefalinger knyttet til evalueringstemaet kvalitet er sammenfattet under.

21

22

Anbefalinger
Dokumentasjonen som utarbeides må baseres på grundig arbeid, relevant involvering og
ha høy kvalitet for å bidra til god felles forståelse, god informasjonsflyt og mest mylig
nytteverdi.
Dokumentasjonen som utarbeides må være lett tilgjengelig for de som har behov for den
og det må være god systematikk i dokumentversjoner og dokumentmapper slik at den er
egnet til å gi god oversikt for alle involverte.
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6 Måloppnåelse
Definerte hovedmål for driftskontinuitetsprosjektet var som følger:
1. Alle kommunale tjenester og øvrige tilbud til befolkningen skal så langt som mulig
opprettholdes.
2. Driftskontinuitetsarbeidet skal sikre etterlevelse av gjeldende lover og regler for kommunal
drift innenfor hvert enkelt ansvarsområde. Eventuelle fritak eller avvik skal begrunnes,
dokumenteres og forankres formelt.
3. Arbeidet med driftskontinuitet tilknyttet sykkel-VM 2017 skal sikre erfaringsoverføring og
læring for å styrke kommunens evne til å opprettholde driftskontinuitet.
Styringsgruppen ble spurt om hvordan de vurderte resultatet av driftskontinuitetsprosjektet sett opp
mot definerte hovedmål for prosjektet. Fire av medlemmene i styringsgruppen besvarte dette
spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5,25. Det var ingen kommentarer knyttet til hva
som gikk bra eller forbedringspotensiale på dette spørsmålet.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble spurt om tilsvarende spørsmål. Alle fire byrådsavdelinger
besvarte dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5,1.
BBU har vurdert resultatet av prosjektet som meget godt. Det kommunale tjenestetilbudet og den
kommunale driften som avdelingen har ansvaret for ble opprettholdt, og i noen tilfeller forbedret,
under VM.
I BSBI ble alle tjenester som Etat for psykisk helse og rustjenester har ansvar for levert i henhold til
vedtak og planer. Daglig drift ble ikke nedskalert, men heller endret og tilpasset. I Etat for inkludering
ble egne tjenester i hovedsak opprettholdt, med unntak av bosetting i selve arrangementsuken.
Etaten har videre bemerket at de i etterkant av arrangementet har blitt kjent med at ingen
flyktninger ble helsekartlagt av Senter for migrasjonshelse i BHO i september, hvilket har ført til at
det i etterkant av arrangementet ble venteliste på denne tjenesten.8
I BHO ble tjenester og tilbud opprettholdt på et normalt til forsvarlig nivå. Imidlertid ble diverse
møtevirksomhet redusert og klientavtaler for enkelte av tjenestene ble utsatt. Akuttfunksjoner og
lovpålagte oppgaver ble ivaretatt og tjenestene fungerte som forutsatt. BBSI har vurdert resultatet til
å være meget godt basert på de definerte hovedmålene. Avdelingen har opprettholdt alle lovpålagte
tjenester i arrangementsperioden.
Enhetslederne ble i spørreundersøkelsen spurt om ett spørsmål innen evalueringstemaet
«Måloppnåelse». Ca. 95 % av respondentene mener at resultatet var godt, meget godt eller svært
godt, se Figur 11.

8

Driftskontinuitetskoordinator hadde før arrangementet tilgjengelig informasjon som beskrev at tiltak vedr.
pasientgruppen ved Senter for migrasjonshelse ville bli gjort i samarbeid med Introduksjonssenteret i BSBI og
asylmottakene, ref. Etat for helsetjenester sin driftskontinuitetsplan. Det var ukjent for
driftskontinutietskoordinator at det ikke ble gjennomført helsekartlegging av flyktninger i september.
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Figur 11: Spørsmål 11 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

Prosjektledelsens oppsummering av erfaringer og evalueringer viser høy grad av måloppnåelse.
Kommunale tjenester og tilbud til befolkningen ble i stor grad opprettholdt. Lovpålagte tjenester ble
prioritert, slik som skole- og barnehagetilbud, hjemmesykepleietjenester, legevaktstjenester og
tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. Disse tjenestene ble godt planlagt og ivaretatt under
arrangementet og det er ikke meldt om avvik fra etterlevelse av gjeldende lover og regler for
kommunal drift.
For noen tjenester ble det imidlertid nødvendig å tilpasse drift ved å endre leveranse av tjenesten til
like før eller like etter arrangementet for å unngå utfordringer og usikkerhet rundt
tjenesteleveransen under perioden med midlertidige vegstengninger. Noen av tjenestene ble levert
på andre tider av døgnet enn det som normalt gjøres og ved hjelp av andre hjelpemidler,
kommunikasjonskanaler, fremkomstmiddel etc. Enkelte av dagsentertilbudene til eldre ble ikke
opprettholdt under arrangementet pga. trafikale utfordringer. Dette ble besluttet i god tid før
arrangementet og det ble iverksatt tiltak for å ivareta brukerne av disse tjenestene på alternative
måter.
Medlemmene i styringsgruppen ble spurt om to spørsmål innen evalueringstemaet læring og
erfaringsoverføring; hva som er de mest sentrale læringspunktene gjennom arbeidet med
driftskontinuitetsprosjektet og hvilke anbefalinger styringsgruppen vil gi for fremtidig arbeid med
driftskontinuitet i Bergen kommune.
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Tre av medlemmene i styringsgruppen har besvart dette spørsmålet. Ett av medlemmene håper at
arbeidet har lagt et grunnlag for videre planarbeid innenfor beredskap for hverdagen – basert på en
overordnet koordinering og styring. Ett annet medlem mener de mest sentrale læringspunktene er
knyttet til organisasjonens evne til å løse komplekse oppgaver på tvers av avdelingene, når målet er
klarlagt og rammebetingelsene for slikt samarbeid er til stede. Den siste kommentaren knyttet seg til
viktigheten av å vektlegge planleggingsfasen i alle prosjekt og at slike prosjekter fremmer tverrfaglig
og tverretatlig samarbeid. Medlemmet mener det er viktig å hente erfaringsoverføring i disse sakene.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble spurt om to spørsmål innen evalueringstemaet læring og
erfaringsoverføring. Innledningsvis ble de bedt om å vurdere organisasjonens grad av læring og
utvikling gjennom driftskontinuitetsprosjektet. Alle fire byrådsavdelinger besvarte dette spørsmålet
med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 4,25.
BBU mener arbeidet var lærerikt og at de har fått økt innsikt i øvrige etaters ansvars- og
virkeområder. VA-etaten mener arrangementet ga etaten en bekreftelse på at beredskapen på VAområdet er god. Byrådsavdelingen mener forståelsen og læringsutbyttet kunne blitt enda større ved
å involvere seg mer i prosessene som foregikk i og på tvers av etatene.
BSBI har vurdert at avdelingens grad av læring og utvikling gjennom driftskontinuitetsprosjektet var
god. Etat for psykisk helse og rustjenester mener arrangementet ga en bekreftelse på ulike
momenter de allerede hadde god oversikt over i etaten. Etaten fikk også noen nyttige tips fra Etat for
hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleien) i BHO underveis i prosjektarbeidet. Avdelingen mener
det kunne vært jobbet tettere på tvers av byrådsavdelingene, for eksempel sammen med etater som
var relevante å samarbeide med. Avdelingen er imidlertid noe usikker på om arbeidet med
driftskontinuitet tilknyttet sykkel-VM 2017 har sikret erfaringsoverføring og læring for å styrke
kommunens evne til å opprettholde driftskontinuitet.
BHO har vurdert at avdelingens grad av læring og utvikling gjennom driftskontinuitetsprosjektet var
god. Det var et visst samarbeid med administrasjonen i avdelingen og øvrige etater, noe som bidro til
bedre kjennskap til andre tjenesters arbeidsoppgaver. Det var også læring i form av å fokusere på
ekstraordinære situasjoner som krever ekstraordinære tiltak, inkludert analyse og planlegging av drift
under slike forhold. Avdelingen mener imidlertid at læring og utvikling knyttet til samarbeid og
samordning med andre tjenester trolig var mest aktuelt etatsnivå, og i mindre grad ute i tjenestene.
Avdelingen er usikker på i hvilken grad arbeidet med driftskontinuitet tilknyttet sykkel-VM 2017 har
sikret
erfaringsoverføring og læring for å styrke kommunens evne til å opprettholde
driftskontinuitet.
BBSI er av den oppfatning at læringsutbyttet og utviklingen var meget god, særlig for enheter
organisert på myndighetsnivå 1 i avdelingen. For enheter organisert på myndighetsnivå 2 er
avdelingen usikker på læringsutbyttet.
Oppsummert viser resultatene at mange har opplevd arbeidet som nyttig og lærerikt. I en del av
tilbakemeldingene fremkommer det imidlertid at det er usikkerhet rundt læringsutbyttet og
erfaringsoverføring, både med tanke på normal drift av kommunale tjenester og ved andre
kommende arrangementer som kan utfordre tjenestenes driftskontinuitet.
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Byrådsavdelingene ble deretter spurt om hvilke anbefalinger byrådsavdelingen vil gi for fremtidig
arbeid med driftskontinuitet i Bergen kommune. Dette spørsmålet la opp til besvarelse med fritekst,
det ble ikke brukt verdiskala.
BBU mener at opplegget fungerte bra og man bør fortsette i samme spor. Bymiljøetaten ble tidlig
involvert i arbeidet i forbindelse med arrangementet pga. forpliktelser overfor arrangør. Andre etater
i avdelingen ble kjent med prosjektarbeidet først i januar 2017 – dette kunne med fordel vært gjort
tidligere.
BSBI anbefaler å bruke verktøy som allerede eksisterer i risikomodulen i BMS (Balansert målstyring)
eller evt. bruke verktøy som er kompatible med BMS. Avdelingen anbefaler også tverretatlig
samarbeid der etatene har tilsvarende utfordringer og tjenester.
Avdelingen har videre gitt uttrykk for at det er viktig med god støtte fra prosjektkoordinator og en
tydelig tidsplan med konkrete milepæler. Utover dette mener avdelingen at det bør gjennomføres en
overordnet risikovurdering av slike store arrangement før man søker og at prosjektet må ledes av en
med større myndighet til handling.
BHO betoner viktigheten av å sikre nødvendig fokus og kompetanse under arbeid med risiko og
sårbarhetsanalyser, inkludert utarbeidelse av relevante tiltak som sikrer forsvarlig drift.
BBSI har i sin tilbakemelding anbefalt tidlig oppstart og etablering av dedikerte ressurser, inkludert
intern koordinator, i startfasen. Det anbefales videre å identifisere en egnet organisering av
håndtering og oppfølging av private og kommunale enheter. Avslutningsvis mener avdelingen at det
er viktig å bruke og vise til erfaringen som nå er gjort, og være bevisst læring fra
arrangementsperioden. Erfaringene med arbeidet er gode, avdelingen mener man godt kan jobbe
etter samme struktur ved et liknende prosjekt i fremtiden.

Foto: Hanne Farestvedt, Bergen kommune
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Enhetslederne ble spurt om tre spørsmål tilknyttet evalueringstemaet «Læring og
erfaringsoverføring». Enhetslederne ble først bedt om å vurdere egen læring og utvikling gjennom
driftskontinuitetsarbeidet. Resultatet viser at dette spørsmålet hadde lavest gjennomsnittsverdi i
undersøkelsen (4,6). 3 respondenter mener egen læring og utvikling var dårlig, mangelfull eller
mindre bra. 93 respondenter har brukt verdiskala 4, 5 eller 6, mens 15 respondenter har svart «Vet
ikke/ikke aktuelt», se Figur 12.

Figur 12: Spørsmål 12 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne

I tillegg ble det spurt om enhetsledernes vurdering av driftskontinuitetsarbeidets bidrag til et bedre
arbeid innen drift av kommunale tjenester i fremtiden under dette temaet. 3 respondenter har svart
at prosjektets bidrag var mangelfullt eller mindre bra. Ca. 70 % har svart godt eller mindre godt,
mens ca. 14 % har svart svært godt. 15 av respondentene har svart «Vet ikke/ikke aktuelt» og
gjennomsnittsverdien var 4,7 – dette var spørsmålet med nest laveste gjennomsnittsverdi, se Figur
13.

Figur 13: Spørsmål 13 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne
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Spørreundersøkelsen ble avsluttet med følgende spørsmål:
Basert på din erfaring fra arbeidet med driftskontinuitet før og under sykkel-VM 2017: Hva er sentrale
læringspunkter for din resultatenhet/virksomhet gjennom dette arbeidet? Hvilke anbefalinger vil du gi
for fremtidig arbeid med opprettholdelse av driftskontinuitet?
På dette spørmålet var det kun mulig med besvarelse i fritekst. Noen enhetsledere har unnlatt å
besvare spørsmålet. Enkelte enhetsledere har besvart at de var lite berørt av arrangementet og at
det således ikke hadde innvirkning på deres drift. Hovedinntrykket fra besvarelsene er imidlertid
enhetsledernes vektleggelse av informasjon, planlegging, analysearbeid, organisering og samarbeid.
En rekke enhetsledere mener god informasjon var et suksesskriterie som gjorde det mulig å
gjennomføre kartlegging og analysearbeid på et tidlig tidspunkt for å kunne beslutte og iverksette
planer og tiltak for å opprettholde tjenestetilbudet. Her følger noen utdrag fra besvarelsene:
«Er fornøyd med informasjon som var tilgjengelig for meg som enhetsleder i prosessen fra
planlegging til gjennomføring og de tiltakene vi satte i verk fungerte bra slik at vi kunne
opprettholde vårt tjenestetilbud på en forsvarlig måte. Kommunen var også tidlig ute med
informasjon slik at jeg som leder fikk god tid til å planlegge de tiltak som vår enhet måtte
gjennomføre.»
«God og tidlig planlegging kombinert med god informasjon er viktig for å lykkes.»
«Grundig forberedelser og informasjon gjorde at vi var godt forberedt.»
Noen enhetsledere trekker frem analysearbeidet som positivt og sentralt mht. å opprettholde
driftskontinuitet. Her følger noen utdrag fra besvarelsene:
«God trening i å gjøre en risikoanalyse med tiltaksplan.»
«God risikovurdering av oppgaver i eget hus før VM, gjorde at vi var godt forberedt til å takle
denne uken.»
«God planlegging og gode ROS-analyser over arbeidet vårt.»
«Kartlegging av risiko, plan med tiltak var avgjørende.»
«Nyttig å ha øvet på analyse av vår drift med tanke på mulige trusler.»
Flere enhetsledere har i sitt svar betonet viktigheten av godt samarbeid, både internt i kommunen og
med brukere, leverandører og andre samarbeidspartnere. Noen utdrag fra besvarelsene følger
under.
«Har klart å samarbeide rundt løsninger for brukere med instanser det har vært problematisk
å komme i samarbeidsposisjon til tidligere.»
«Sammen blir vi gode.»
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«God infoflyt og medvirkning av brukere viktig. Samarbeid på tvers av etater.»
«Delingskultur mellom like enheter i samme bydel, samt gode forberedelser.»
«Viktig å opprettholde tett kommunikasjon mellom skole og hjem, samt tett kommunikasjon
internt. Se etter muligheter.»

Foto: Synnøve Aas, Bergen kommune
Etter prosjektledelsens vurdering ble de overordnede målene meget godt oppnådd under sykkel-VM.
Med tanke på at kommunen manglet tidligere erfaring med å drifte kommunale tjenester i en
periode med tilstedeværelse av et så stort og komplekst arrangement, og at arbeidet ble organisert
på en ny måte, er dette svært gode resultater.
En viktig erfaring var at utarbeidelse av gode analyser basert på relevant og riktig informasjon var
sentralt mht. å gjennomføre endringer og tilpasninger i drift av kommunale tjenester. Vilje og evne til
å utvise fleksiblitet og raushet, samt være fremoverlent og løsningsorientert i et positivt samarbeid
med kolleger og andre samarbeidspartnere var også sentralt for å lykkes.
Anbefalinger knyttet til evalueringstemaet måloppnåelse er sammenfattet under.

23
24
25
26

Anbefalinger
I situasjoner eller perioder hvor drift av kommunale tjenester utfordres må lovpålagte
tjenester prioriteres før andre tjenester til befolkningen.
Det er avgjørende at det etableres overordnede målsetninger for prosjektet. Disse må tas
inn i styringsdokumentet for prosjektet og være formelt forankret.
Store sektorovergripende prosjekter bør evalueres bredt og grundig for å gi best mulig
grunnlag for læring og anbefalinger.
De ulike ansvarlige for prosjektgjennomføringen må prioritere tid til evalueringsarbeidet.
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27
28
29

30

31

Praksisen med å få innsyn og bedre kjennskap til andre etaters og resultatenheters arbeid
bør prioteres sterkere også i normal driftssituasjon.
For å sikre forsvarlig drift av kommunale tjenester er det nødvendig å sikre tilstrekkelig
fokus og kompetanse under arbeidet med analyser og planer.
For å sikre forsvarlig drift av kommunale tjenester under omstendigheter som utfordrer
driften av tjenestene i så stor grad er det nødvendig med tidlig oppstart og etablering av
dedikerte ressurser i startfasen.
God måloppnåelse knyttet til drift av lovpålagte tjenester betinger analyser som baseres på
relevant og riktig informasjon. Analysene er sentralt beslutningsunderlag mht. å
gjennomføre endringer og tilpasninger i drift av kommunale tjenester.
God måloppnåelse knyttet til drift av lovpålagte tjenester betinger at man gjennom
prosjektarbeidet utviser fleksibilitet og raushet, samt er fremoverlent og løsningsorientert i
samarbeidet med kolleger og samarbeidspartnere.
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7 Gjennomføring og effekt
Styringsgruppen ble spurt om ett spørsmål innen evalueringstemaet gjennomføring og effekt.
Styringsgruppens ble bedt om å vurdere nytteverdien og effekten av driftskontinuitetsarbeidet mht.
opprettholdelse av driftskontinuitet under sykkel-VM. Fire av medlemmene i styringsgruppen
besvarte dette spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 5,5.
Ett medlem i styringsgruppen ga tilbakemelding utover bruk av verdiskala på dette spørsmålet.
Medlemmet mener innsatsen som ble gjort under forberedelsene var uvurderlig. Det var ingen
kommentarer knyttet til forbedringspotensiale på dette spørsmålet.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene ble spurt om ett spørsmål innen evalueringstemaet
gjennomføring og effekt. Arbeidsgruppene ble bedt om å vurdere kvaliteten på og tilstrekkeligheten
av løsningene som ble utarbeidet og gjennomført. Alle fire byrådsavdelinger besvarte dette
spørsmålet med verdiskala, gjennomsnittlig verdi var 4,75.
BBU har vurdert kvalitet og tilstrekkelighet av utarbeidede og gjennomførte løsninger som meget
gode. De etablerte planene fungerte ved utøvelse og resultatet var tilfredsstillende.
BSBI mener løsningene som ble utarbeidet var gode mht. at de var konkrete, oversiktlige og tydelige.
BHO mener at løsningene som ble utarbeidet ivaretok de potensielle utfordringene som ble
identifisert. Det ble ikke tilbakemeldt alvorlige avvik eller utfordringer for drift underveis som det
ikke var tatt hensyn til i analysearbeidet.
En av etatene i BHO har kommentert at mulige utfordringer knyttet til postdistribusjon i kommunen
ble tematisert på et sent tidspunkt og at prosessen for løsning på dette ikke ble optimal.
BBSI har gitt verdiskala 5 (meget gode) på dette spørsmålet og ikke gitt noen kommentarer utover
dette.
Enhetslederne ble spurt om ett spørsmål om evalueringstemaet «Gjennomføring og effekt», se Figur
14.

Figur 14: Spørsmål 10 fra spørreundersøkelsen til enhetslederne
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Enhetslederne ble bedt om å vurdere gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet med tanke på
tilstrekkeligheten av løsningene og tiltakene som ble utarbeidet og gjennomført. Ca. 93 % av
respondentene mener at løsningene og tiltakene var gode, meget gode eller svært gode mht.
tilstrekkelighet for å sikre driftskontinuitet.
Prosjektledelsens vurdering er at nytteverdien og effekten av driftskontinuitetsarbeidet mht.
opprettholdelse av driftskontinuitet under sykkel-VM var meget god. Kommunale tjenester og tilbud
til befolkningen ble i stor grad opprettholdt. Lovpålagte tjenester ble prioritert, slik som skole- og
barnehagetilbud, hjemmesykepleietjenester, legevaktstjenester og tjenester innen psykisk helse og
rusomsorg. Disse tjenestene ble godt planlagt og ivaretatt under arrangementet. Kvaliteten på og
tilstrekkeligheten av løsningene som ble utarbeidet var, etter prosjektledelsens vurdering, et
vesentlig bidrag i så måte.
Anbefalinger knyttet til evalueringstemaet gjennomføring og effekt er sammenfattet under.

32

Anbefalinger
Det må tidlig etableres en bevissthet og anerkjennelse om at kvaliteten på og
tilstrekkeligheten av løsninger og tiltak som velges er avgjørende for gjennomføringen og
effekten av gjennomføringen, sett opp mot målsettinger for prosjektet.
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8 Oppsummering
Dette kapitlet oppsummerer evalueringen av driftskontinuitetsarbeidet knyttet til sykkel-VM 2017.

8.1 Organisering
Oppsummering av erfaringer og evalueringer viser at driftskontinuitetsprosjektet i all hovedsak ble
organisert på en god og hensiktsmessig måte.
Rammevilkår
Styringsgruppen oppfatter det slik at det har vært gode rammer og at det ikke har vært at
økonomiske begrensninger som har skapt vanskeligheter for prosjektet, samt at rammevilkårene som
ble gitt var nødvendig for gjennomføringen av prosjektet.
Ca. 95 % av enhetslederne mener at egen organisasjons tilrettelegging for at de kunne gjøre en god
jobb med å planlegge drift av kommunale tjenester under sykkel-VM fungerte enten godt, meget
godt eller svært godt.
Prosjektledelsens vurdering er at det innledningsvis var uklart hvordan kostnader til gjennomføring
av tiltak skulle finansieres. Det var ikke avsatt midler til dette arbeidet i budsjettene for 2017. Dette
førte til noen utfordringer de første månedene etter prosjektets oppstart. Prosjektledelsens
vurdering er videre at det i enkelte byrådsavdelinger ikke ble satt av tilstrekkelig med ressurser til å
til å planlegge og følge opp driftskontinuitetsarbeidet. Arbeidet bar noe preg av at disse oppgavene
kom på toppen av allerede store oppgaveporteføljer og at den totale arbeidsmengden ble for stor på
enkelte ansatte.
Prosjekteiers rolle
Styringsgruppen mener at prosjekteier har ivaretatt sin rolle meget godt gjennom prosjektet. Det ble
gitt uttrykk for at det var samlet styring og koordinering og at det var hensiktsmessig å organisere
prosjektet fra Byrådsleders avdeling. Styringsgruppen mener byrådsleders støtte var uvurderlig, samt
at byrådsleder var klar og tydelig. Videre ble det gitt uttrykk for at det var godt eierskap til prosjektet,
at prosjekteier tok ansvar, samt at byrådsleders støtte var uvurderlig. Prosjektledelsens vurdering er
at prosjekteiers interesse og støtte i prosjektgjennomføringen var avgjørende for de gode
resultatene i prosjektet. Et av medlemmene i styringsgruppen mener formidlingen til resten av
styringsgruppen kunne vært bedre, samt at fordeling av oppgaver og arbeidsbelastning kunne vært
fordelt på flere.
Styringsgruppens rolle
Styringsgruppen vurderte ivaretakelse av egen rolle gjennom prosjektet til å være god. Det ble gitt
tilbakemelding på at det var god styring av prosjektet og derfor ikke behov for mer møtevirksomhet.
Ett av medlemmene mener at det var lite involvering underveis og at det dermed var vanskelig å se
om styringsgruppen kunne identifisert svakheter, dersom det i ettertid hadde vist seg å være
nødvendig.
Prosjektledelsens vurdering er at styringsgruppen ikke ble benyttet i vesentlig grad i prosjektet.
Gruppen kunne vært benyttet mer, særlig for sikre enda bedre forankring og god informasjonsflyt
mellom byrådsavdelingene. Samtidig hadde prosjektledelsen nødvendig støtte fra prosjekteier, slik at
prosjektarbeidet ikke ble unødig forsinket grunnet manglende forankring eller informasjonsflyt, samt
at selve prosjektarbeidet sikret god kommunikasjon med de mest berørte kommunaldirektørene.
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Prosjektledelsens rolle
Prosjektledelsen bestod av prosjektleder og driftskontinuitetskoordinator. Styringsgruppen vurderte
prosjektledelsens ivaretakelse av egen rolle gjennom prosjektet til å ha fungert meget godt, at
ledelsen var god og stødig. Ett av medlemmene i styringsgruppen mener imidlertid at det kunne vært
gitt mer informasjon fra prosjektledelsen til styringsgruppen på «riktig» nivå underveis.
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene evaluerte samarbeidet med prosjektledelsen til å fungere
godt. Det ble gitt tilbakemeldinger på at det ble avholdt nyttige møter underveis, at dialogen med
driftskontinuitetskoordinator var tett og nyttig, samt at driftskontinuitetskoordinator var flink til å ta i
mot og dele relevant informasjon. Det ble videre gitt tilbakemelding på at en uten en sentral
prosjektledelse ikke hadde sett behovet for å gjennomføre analyser og beslutte tiltak slik det ble
gjort før det sannsynligvis hadde vært for sent.
Det vurderes dithen at en rolle med ansvar for koordinering og ledelse av arbeidet har vært
nødvendig. Driftskontinuitetskoordinator etablerte strukturen for arbeidet, som bidro til en felles
tilnærming, koordinert fremdrift, informasjonsoverføring, kvalitetssikring og veiledning.
Arbeidsbelastningen i en slik rolle er stor. I tillegg var det i perioder utfordrende å arrangere møter,
dele informasjon, innhente informasjon, diskutere løsninger og anbefale beslutninger med mange
kontaktpunkt i byrådsavdelingene. Det hadde vært hensiktsmessig med etablering av ett
kontaktpunkt som fungerte som koordinator for egen byrådsavdeling i hver av de byrådsavdelingene
som var mest berørt av arrangementet på et tidlig tidspunkt.
Prosjektarbeidets organisering og styring
Styringsgruppen og arbeidsgruppene i byrådsavdelingene vurderte organisering og styring av
prosjektarbeidet til å ha fungert godt. Det ble gitt tilbakemeldinger på at organiseringen og styringen
av arbeidet var svært grundig og godt forberedt, samt detaljert og oversiktlig for de som skulle jobbe
konkret med dette, men at Styringsdokumentet og Prosjektplanen ikke var lettfattelig.
Arbeidspakkebeskrivelsene var gode og detaljerte og tydelige mht. frister, ansvar og forventninger.
De kunne imidlertid vært mindre omfattende. Det ble gitt god veiledning og oppfølging underveis,
men det ble avholdt mange møter og ble brukt mye tid til arbeidet.
Prosjektledelsens erfaring er at arbeidspakkebeskrivelsene var nyttige mht. at de inneholdt
retningslinjer for arbeidet som skulle utføres i arbeidspakkene. Det var lagt opp til en krevende
fremdrift med gjennomføring av analyser og utarbeidelse av planer. De ansatte som deltok i
prosjektarbeidet ble tildelt disse oppgavene i tillegg til ordinært arbeid i egen organisasjon. Dette
medførte et større arbeidspress på alle involverte. Det er beundringsverdig at disse mestret å levere
bidrag med god kvalitet.
Resultatene fra spørreundersøkelsen til enhetslederne viser at 100 % av respondentene mener
organiseringen og gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet i resultatenhetene har fungert godt,
meget godt eller svært godt.
Arbeidsprosesser, metoder og maler
Styringsgruppen de vurderte arbeidsprosessene og metodene i arbeidet til å være meget gode, men
at de kunne virke noe overveldende innledningsvis.
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Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene vurderte det dithen at metodene (driftskontinuitetsanalyse og
driftskontinuitetsplan) og malene som verktøy/hjelpemiddel var nyttige for gjennomføringen av
arbeidet. Det ble gitt tilbakemelding på at metodene og malene var enkle, gjenkjennelige, nyttige og
strukturerende. Det har imidlertid innkommet tilbakemelding på at dette kanskje kunne vært linket
til risikostyring i BMS (Balansert målstyring) og at omfanget av maler kunne vært mindre omfattende.
Prosjektledelsen opplevde at det var nyttig med utarbeidede maler. Dette gjorde at arbeidet ble
utført på en ensartet måte. Dette bidro til å gi en god oversikt over arbeidet på en effektiv måte.
Ensartet dokumentasjon bidro også til å foreta vurdering av kvalitet og innhold på en hensiktsmessig
måte.
Ett identifisert forbedringspotensiale knyttet til malene som ble utarbeidet knyttet seg til at malene
for hhv. analyser og tiltak kunne vært mere kompatible. Det kunne også vært mer hensiktsmessig om
analyseskjemaet og tiltakslisten var laget i ett og samme Excel-dokument.

8.2 Administrasjon
Prosjektplanen beskriver hvordan det administrative arbeidet i driftskontinuitetsprosjektet skulle
utføres. De fleste administrative retningslinjene var nyttige og bidro til gode resultater. Fra oktober
2016 – september 2017 ble det avholdt statusmøter med prosjektleder enten ukentlig eller
annenhver uke. Møtenes agenda var fast og det var avsatt tilstrekkelig tid til rapportering på status.
Driftskontinuitetskoordinator har inntrykk av at prosjektleder følte han fikk tilstrekkelig informasjon
om arbeidets fremdrift og resultater. For å styre arbeidet i arbeidsgruppene ble det utarbeidet
beskrivelser av hva som skulle gjøres, hvordan det skulle gjøres, samt satt forventinger til fremdrift.
Videre ble det utarbeidet maler for møterefererat, analyser, planer og tiltakslister. Dette bidro til
samordning av arbeidsgruppenes fremdrift, bedre forståelse av arbeidsgruppenes gjøremål og
arbeidsprosesser, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidet i arbeidsgruppene.
Prosjektplanen inkluderte en kvalitetsplan for arbeidet, samt retningslinjer og metoder for å sikre
tilfredsstillende kvalitet. Driftskontinuitetskoordinator brukte sjekklistene lite, men var mye involvert
i arbeidet på etatsnivå og fikk derfor god oversikt over kvalitetsnivået der. Det var også utarbeidet et
eget avviksskjema for registrering av avvik fra krav til driftskontinuitetsarbeidet. Ingen avviksskjema
ble innlevert/behandlet i arbeidet.
Prosjektplanen la opp til innhenting av erfaringer gjennom hele prosjektperioden.
Driftskontinuitetskoordinator hadde en egen erfaringslogg, denne ble imidlertid mindre brukt enn
tiltenkt.

8.3 Samarbeid
Arbeidsgruppene i byrådsavdelingene vurderte sarbeidsklimaet i egne byrådsavdelinger gjennom
prosjektarbeidet til å ha fungert godt. I noen av byrådsavdelingene var det nyttig med godt
samarbeid på tvers av etater for felless bruk av ressurser både gjennom planleggingsfasen og under
selve gjennomføringen. Det ble gitt uttrykk for at fint med informasjonsutveksling i fellesmøter og
muligheter for å få innblikk i andre etaters driftskontinuitetsanalyser og tiltak. Det var også nyttig å få
etablert egen intern koordinator i byrådsavdelingene. I spørreundersøkelsen til enhetslederne svarte
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96 % av respondentene at samarbeidet med leder og medarbeidere var godt, meget godt eller svært
godt. Respondentene ga tilbakemelding på at de opplevde å arbeide mot felles mål i
resultatenhetene.
Enhetslederne vurderte også at koordinering og kommunikasjon med andre aktører gjennom
planlegging og gjennomføring av driftskontinuitetsarbeidet hadde fungert meget godt. Dette
vurderes til å være et sentralt premiss for de gode resultatene og grad av måloppnåelse. Kommunen
benytter seg av en rekke leverandører av varer og tjenester og er avhengige av et godt og
konstruktivt samarbeid med disse for å sikre driftskontinuitet knyttet til leveranse av egne tjenester.
Etter prosjektledelsens vurdering har man gjennom arbeidet med driftskontinuitetsprosjektet bygget
og forsterket relasjoner og tillit, både intern i kommunen og i forhold til leverandører og
samarbeidspartnere. Gjennom arbeidet med driftskontinuitetsprosjektet og gjennomføringen av
sykkel-VM er samarbeidsklimaet mellom byrådsavdelinger, etater og resultatenheter både skapt og
forsterket.

8.4 Kvalitet
Både arbeidsgruppene i byrådsavdelingene og styringsgruppen vurderte kvaliteten på overordnede
driftskontinuitetsanalyser, detaljerte driftskontinuitetsanalyser og driftskontinuitetsplaner til å være
god. Det ble gitt tilbakemeldinger på at analysearbeidet var konkret og tydelig, grundig og
etterettelig og at planverket styrte arbeidet på riktig spor.
Respondentene fra spørreundersøkelsen til enhetslederne har også vurdert det dithen at kvalitet på
henholdsvis driftskontinuitetsanalyser og driftskontinuitetsplaner/tiltakslister som ble utarbeidet for
resultatenhetene
var
god.
Det
samme
gjelder
kvalitet
på
resultatenhetens
driftskontinuitetsplan/tiltaksliste og annen dokumentasjon som ble utarbeidet gjennom
driftskontinuitetsarbeidet, eksempelvis presentasjoner, saksdokumentasjon og informasjonsskriv.
Prosjektledelsens vurdering er at kvaliteten på analyser, planverk og annen dokumentasjon var god.
Dokumentasjonen var gjennomtenkt og inneholdt mye god og viktig informasjon og som ble arbeidet
frem etter gode prosesser med bred og aktiv deltakelse. Dokumentasjonen medførte god status på
arbeidet underveis og skapte en felles forståelse for retningen for og progresjonen i arbeidet.

8.5 Måloppnåelse
Prosjektledelsens oppsummering av erfaringer og evalueringer viser høy grad av måloppnåelse.
Kommunale tjenester og tilbud til befolkningen ble i stor grad opprettholdt. Lovpålagte tjenester ble
prioritert, slik som skole- og barnehagetilbud, hjemmesykepleietjenester, legevaktstjenester og
tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. Disse tjenestene ble godt planlagt og ivaretatt under
arrangementet og det er ikke meldt om avvik fra etterlevelse av gjeldende lover og regler for
kommunal drift.
For noen tjenester ble det imidlertid nødvendig å tilpasse drift ved å endre leveranse av tjenesten til
like før eller like etter arrangementet for å unngå utfordringer og usikkerhet rundt
tjenesteleveransen under perioden med midlertidige vegstengninger. Noen av tjenestene ble levert
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på andre tider av døgnet enn det som normalt gjøres og ved hjelp av andre hjelpemidler,
kommunikasjonskanaler, fremkomstmiddel etc. Resultatene viser videre at mange har opplevd
arbeidet som nyttig og lærerikt. I en del av tilbakemeldingene fremkommer det imidlertid at det er
usikkerhet rundt læringsutbyttet og erfaringsoverføring, både med tanke på normal drift av
kommunale tjenester og ved andre kommende arrangementer som kan utfordre tjenestenes
driftskontinuitet.
Resultatene viser videre at mange har opplevd arbeidet som nyttig og lærerikt. En viktig erfaring var
at utarbeidelse av gode analyser basert på relevant og riktig informasjon var sentralt mht. å
gjennomføre endringer og tilpasninger i drift av kommunale tjenester. Vilje og evne til å utvise
fleksiblitet og raushet, samt være fremoverlent og løsningsorientert i et positivt samarbeid med
kolleger og andre samarbeidspartnere var også sentralt for å lykkes.
Etter prosjektledelsens vurdering ble de overordnede målene meget godt oppnådd under sykkel-VM.
Med tanke på at kommunen manglet tidligere erfaring med å drifte kommunale tjenester i en
periode med tilstedeværelse av et så stort og komplekst arrangement, og at arbeidet ble organisert
på en ny måte, er dette svært gode resultater.

8.6 Gjennomføring og effekt
Både styringsgruppen, arbeidsgruppene i byrådsavdelingene og enhetslederne har gitt
tilbakemelding på at nytteverdien og effekten av driftskontinuitetsarbeidet mht. opprettholdelse av
driftskontinuitet under sykkel-VM var god. Det innkom tilbakemelding på at forberedelsene var
uvurderlige og at kvaliteten på og tilstrekkeligheten av løsningene som ble utarbeidet og
gjennomført var tilfredsstillende. Løsningene som ble utarbeidet ivaretok de potensielle
utfordringene som ble identifisert. Det ble ikke tilbakemeldt alvorlige avvik eller utfordringer for drift
underveis som det ikke var tatt hensyn til i analysearbeidet.
Prosjektledelsens vurdering er at nytteverdien og effekten av driftskontinuitetsarbeidet mht.
opprettholdelse av driftskontinuitet under sykkel-VM var meget god. Kommunale tjenester og tilbud
til befolkningen ble i stor grad opprettholdt. Lovpålagte tjenester ble prioritert. Disse tjenestene ble
godt planlagt og ivaretatt. Kvaliteten på og tilstrekkeligheten av løsningene som ble utarbeidet var,
etter prosjektledelsens vurdering, et vesentlig bidrag for nettopp å sikre ivaretakelse av
driftskontinuitet.
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9 Henvisninger
Styringsdokument - Driftskontinuitetsprosjekt - Sykkel-VM 2017
Prosjektplan - Driftskontinuitetsprosjekt - Sykkel-VM 2017
Plan for evaluering – Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Byrådsavdeling for helse og omsorg –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Byrådsavdeling for byutvikling – Driftskontinuitetsprosjekt –
Sykkel-VM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Byrådsleders avdeling – Driftskontinuitetsprosjekt – SykkelVM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Overordnet driftskontinuitetsanalyse, Bystyrets organer – Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM
2017
Arbeidspakke Byrådsavdeling for helse og omsorg – Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Arbeidspakke Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett – Driftskontinuitetsprosjekt – SykkelVM 2017
Arbeidspakke Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering – Driftskontinuitetsprosjekt – SykkelVM 2017
Arbeidspakke Byrådsavdeling for byutvikling – Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Detaljerte driftskontinuitetsanalyser, Byrådsavdeling for helse og omsorg –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Detaljerte driftskontinuitetsanalyser, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Detaljerte driftskontinuitetsanalyser, Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
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Detaljerte driftskontinuitetsanalyser, Byrådsavdeling for byutvikling – Driftskontinuitetsprosjekt –
Sykkel-VM 2017
Ressursbehov Bergen kommune (bystyresak) – Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Retningslinjer for planer – Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Byrådsavdeling for helse og omsorg –
Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Byrådsavdeling for byutvikling - Driftskontinuitetsprosjekt –
Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Byrådsleders avdeling - Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM
2017
Driftskontinuitetsplaner/tiltakslister, Bystyrets organer - Driftskontinuitetsprosjekt – Sykkel-VM
2017
Plan for disponering og lokalisering av kommunale ressurser og tjenester (kartlag)
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Vedlegg A: Evalueringsskjema for styringsgruppen
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Vedlegg B: Evalueringsskjema fra byrådsavdelingene, BHO
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Vedlegg C: Evalueringsskjema fra byrådsavdelingene, BBSI.
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Vedlegg D: Evalueringsskjema fra byrådsavdelingene, BSBI
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Vedlegg E: Evalueringsskjema fra byrådsavdelingene, BBU
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Vedlegg F: Resultater fra spørreundersøkelse til enhetsledere

Rapport laget: 16. nov. 2017
Undersøkelsesperiode: 02. nov. 2017 - 16. nov. 2017
Responsrate: 45 % (111/244)

1. Hvilken byrådsavdeling er du ansatt i?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

Byrådsavdeling for
barnehage, skole og idrett

1

52.25 %

58

Byrådsavdeling for helse og
omsorg

2

27.93 %

31

Byrådsavdeling for sosial,
bolig og inkludering

3

17.12 %

19

Byrådsavdeling for
byutvikling

4

2.7 %

3

Totalt antall svar: 111 (100 %)

1. Hvilken byrådsavdeling er du ansatt i?
60%
52,25%

50%
40%
27,93%

30%
20%

17,12%

10%

2,70%

0%
1*

2*

3*

4*

1*) Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
2*) Byrådsavdeling for helse og omsorg
3*) Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
4*) Byrådsavdeling for byutvikling
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2. Hvordan vurderer du organiseringen og gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet i din
resultatenhet/virksomhet?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0%

0

4. God

4

9.01 %

10

5. Meget god

5

45.95 %

51

6. Svært god

6

45.05 %

50

Vet ikke/ikke aktuelt

0

0%

0

Standardavvik.: 0.64

Varians: 0.411

Median: 5

Gj.sn.: 5.36
Totalt antall svar: 111 (100 %)

2. Hvordan vurderer du organiseringen og gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet i din
resultatenhet/virksomhet?
50%

45,95%

45,05%

40%
30%
20%
9,01%

10%
0%

0,00%

0,00%

0,00%

1*

2*

3*

0,00%

4*

5*

6*

7*

1) Dårlig 2) Mangelfull 3) Mindre bra 4) God 5) Meget god 6) Svært god 7) Vet ikke/ikke aktuelt
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3. Hvordan vurderer du koordinering og kommunikasjon med andre aktører (brukere,
leverandører, andre samarbeidspartnere) gjennom planlegging og gjennomføringen av
driftskontinuitetsarbeidet?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0%

0

4. God

4

15.32 %

17

5. Meget god

5

54.05 %

60

6. Svært god

6

27.93 %

31

Vet ikke/ikke aktuelt

0

2.7 %

3

Standardavvik.: 0.65

Varians: 0.428

Median: 5

Gj.sn.: 5.13
Totalt antall svar: 111 (100 %)

3. Hvordan vurderer du koordinering og kommunikasjon med andre aktører (brukere,
leverandører, andre samarbeidspartnere) gjennom planlegging og gjennomføringen av
driftskontinuitetsarbeidet?
60%

54,05%

50%
40%
27,93%
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20%

15,32%

10%
0%

0,00%

0,00%

0,00%

1*

2*

3*

2,70%

4*

5*

6*

7*

1) Dårlig 2) Mangelfull 3) Mindre bra 4) God 5) Meget god 6) Svært god 7) Vet ikke/ikke aktuelt
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4. Hvordan vurderer du din egen organisasjons tilrettelegging for at du kunne gjøre en god jobb
med å planlegge drift av kommunale tjenester under sykkel-VM?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0.9 %

1

4. God

4

15.32 %

17

5. Meget god

5

44.14 %

49

6. Svært god

6

36.04 %

40

Vet ikke/ikke aktuelt

0

3.6 %

4

Standardavvik.: 0.73

Varians: 0.532

Median: 5

Gj.sn.: 5.2
Totalt antall svar: 111 (100 %)

4. Hvordan vurderer du din egen organisasjons tilrettelegging for at du kunne gjøre en god jobb
med å planlegge drift av kommunale tjenester under sykkel-VM?
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1) Dårlig 2) Mangelfull 3) Mindre bra 4) God 5) Meget god 6) Svært god 7) Vet ikke/ikke aktuelt
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5. Hvordan vurderer du samarbeidet med din leder og dine medarbeidere gjennom arbeidet med
driftskontinuitet i forkant av og under sykkel-VM?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0.9 %

1

4. God

4

18.02 %

20

5. Meget god

5

44.14 %

49

6. Svært god

6

34.23 %

38

Vet ikke/ikke aktuelt

0

2.7 %

3

Standardavvik.: 0.74

Varians: 0.552

Median: 5

Gj.sn.: 5.15
Totalt antall svar: 111 (100 %)

5. Hvordan vurderer du samarbeidet med din leder og dine medarbeidere gjennom arbeidet med
driftskontinuitet i forkant av og under sykkel-VM?
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6. Hvordan opplever du at resultatenheten/virksomheten du leder klarte å arbeide mot felles mål
gjennom driftskontinuitetsarbeidet?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfullt

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0%

0

4. Godt

4

10.81 %

12

5. Meget godt

5

41.44 %

46

6. Svært godt

6

43.24 %

48

Vet ikke/ikke aktuelt

0

4.5 %

5

Standardavvik.: 0.67

Varians: 0.451

Median: 5

Gj.sn.: 5.34
Totalt antall svar: 111 (100 %)

6. Hvordan opplever du at resultatenheten/virksomheten du leder klarte å arbeide mot felles mål
gjennom driftskontinuitetsarbeidet?
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7. Hvordan vurderer du kvaliteten på driftskontinuitetsanalyser som ble utarbeidet for din
resultatenhet/virksomhet?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0.9 %

1

4. God

4

22.52 %

25

5. Meget god

5

44.14 %

49

6. Svært god

6

25.23 %

28

Vet ikke/ikke aktuelt

0

7.21 %

8

Standardavvik.: 0.74

Varians: 0.553

Median: 5

Gj.sn.: 5.01
Totalt antall svar: 111 (100 %)

7. Hvordan vurderer du kvaliteten på driftskontinuitetsanalyser som ble utarbeidet for din
resultatenhet/virksomhet?
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4*
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1) Dårlig 2) Mangelfull 3) Mindre bra 4) God 5) Meget god 6) Svært god 7) Vet ikke/ikke aktuelt
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8. Hvordan vurderer du kvaliteten på driftskontinuitetsplan og/eller tiltakslister som ble
utarbeidet for din resultatenhet/virksomhet?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0.9 %

1

4. God

4

19.82 %

22

5. Meget god

5

41.44 %

46

6. Svært god

6

30.63 %

34

Vet ikke/ikke aktuelt

0

7.21 %

8

Standardavvik.: 0.76

Varians: 0.573

Median: 5

Gj.sn.: 5.1
Totalt antall svar: 111 (100 %)

8. Hvordan vurderer du kvaliteten på driftskontinuitetsplan og/eller tiltaksliste som ble utarbeidet
for din resultatenhet/virksomhet?
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Side 77 av 87
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Driftskontinuitet i bysamfunnet Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetskoordinator Britt Lise Nymark, Bergen kommune
Prosjektleder Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
17.01.18
17.01.18

9. Hvordan vurderer du kvaliteten på annen dokumentasjon (presentasjoner, saksdokumenter,
informasjonsskriv etc.) som ble utarbeidet gjennom driftskontinuitetsarbeidet?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0.9 %

1

3. Mindre bra

3

1.8 %

2

4. God

4

27.93 %

31

5. Meget god

5

45.95 %

51

6. Svært god

6

19.82 %

22

Vet ikke/ikke aktuelt

0

3.6 %

4

Standardavvik.: 0.79

Varians: 0.632

Median: 5

Gj.sn.: 4.85
Totalt antall svar: 111 (100 %)

9. Hvordan vurderer du kvaliteten på annen dokumentasjon (presentasjoner, saksdokumenter,
informasjonsskriv etc.) som ble utarbeidet gjennom driftskontinuitetsarbeidet?
50%

45,95%

40%
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30%

19,82%

20%
10%
0%

0,00%

0,90%

1,80%

1*

2*
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3,60%

4*

5*

6*

7*

1) Dårlig 2) Mangelfull 3) Mindre bra 4) God 5) Meget god 6) Svært god 7) Vet ikke/ikke aktuelt
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10. Hvordan vurderer du gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet med tanke på
tilstrekkeligheten av løsningene/tiltakene som ble utarbeidet og gjennomført?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfull

2

0%

0

3. Mindre bra

3

1.8 %

2

4. God

4

18.92 %

21

5. Meget god

5

43.24 %

48

6. Svært god

6

30.63 %

34

Vet ikke/ikke aktuelt

0

5.41 %

6

Standardavvik.: 0.77

Varians: 0.593

Median: 5

Gj.sn.: 5.09
Totalt antall svar: 111 (100 %)

10. Hvordan vurderer du gjennomføringen av driftskontinuitetsarbeidet med tanke på
tilstrekkeligheten av løsningene/tiltakene som ble utarbeidet og gjennomført?
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1*

2*

1,80%

3*

4*

5*

6*

7*

1) Dårlig 2) Mangelfull 3) Mindre bra 4) God 5) Meget god 6) Svært god 7) Vet ikke/ikke aktuelt
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11. Hvordan vurderer du resultatet av driftskontinuitetsprosjektet for din
resultatenhet/virksomhet sett opp mot definerte overordnede mål for
driftskontinuitetsprosjektet? Se mål under.
- Alle kommunale tjenester og øvrige tilbud til befolkningen skal så langt som mulig opprettholdes.
- Driftskontinuitetsarbeidet skal sikre etterlevelse av gjeldende lover og regler for kommunal drift innenfor hvert
enkelt ansvarsområde. Eventuelle fritak eller avvik skal begrunnes, dokumenteres og forankres formelt.
- Arbeidet med driftskontinuitet tilknyttet sykkel-VM 2017 skal sikre erfaringsoverføring og læring for å styrke
kommunens evne til å opprettholde driftskontinuitet.
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfullt

2

0%

0

3. Mindre bra

3

0.9 %

1

4. Godt

4

17.12 %

19

5. Meget godt

5

38.74 %

43

6. Svært godt

6

39.64 %

44

Vet ikke/ikke aktuelt

0

3.6 %

4

Standardavvik.: 0.76

Varians: 0.58

Median: 5

Gj.sn.: 5.21
Totalt antall svar: 111 (100 %)

11. Hvordan vurderer du resultatet av driftskontinuitetsprosjektet for din
resultatenhet/virksomhet sett opp mot definerte overordnede mål for
driftskontinuitetsprosjektet? Se mål under.
- Alle kommunale tjenester og øvrige tilbud til befolkningen skal så langt som mulig opprettholdes.
- Driftskontinuitetsarbeidet skal sikre etterlevelse av gjeldende lover og regler for kommunal drift innenfor hvert
enkelt ansvarsområde. Eventuelle fritak eller avvik skal begrunnes, dokumenteres og forankres formelt.
- Arbeidet med driftskontinuitet tilknyttet sykkel-VM 2017 skal sikre erfaringsoverføring og læring for å styrke
kommunens evne til å opprettholde driftskontinuitet.
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4*
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6*
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1) Dårlig 2) Mangelfull 3) Mindre bra 4) God 5) Meget god 6) Svært god 7) Vet ikke/ikke aktuelt
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12. Hvordan vurderer du egen læring og utvikling gjennom driftskontinuitetsarbeidet?
Hjelpeord: bli bedre kjent med egen organisasjon/virksomhet, bli bedre kjent med andre tjenesteområder og/eller
byrådsavdelinger, egen utvikling innen eget eller andre fagfelt, arbeidsmetoder eller arbeidsrutiner.
Verdi

Svar

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0.9 %

1

2. Mangelfull

2

0.9 %

1

3. Mindre bra

3

0.9 %

1

4. God

4

37.84 %

42

5. Meget god

5

34.23 %

38

6. Svært god

6

11.71 %

13

Vet ikke/ikke aktuelt

0

13.51 %

15

Standardavvik.: 0.85

Varians: 0.718

Median: 5

Gj.sn.: 4.6
Totalt antall svar: 111 (100 %)

12. Hvordan vurderer du egen læring og utvikling gjennom driftskontinuitetsarbeidet?
Hjelpeord: bli bedre kjent med egen organisasjon/virksomhet, bli bedre kjent med andre tjenesteområder og/eller
byrådsavdelinger, egen utvikling innen eget eller andre fagfelt, arbeidsmetoder eller arbeidsrutiner.
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13. Hvordan vurderer du at arbeidet med driftskontinuitet kan bidra til et bedre arbeid innen drift
av kommunale tjenester i fremtiden?
Svar

Verdi

Prosent

Antall

1. Dårlig

1

0%

0

2. Mangelfullt

2

0.9 %

1

3. Mindre bra

3

1.8 %

2

4. Godt

4

34.23 %

38

5. Meget godt

5

35.14 %

39

6. Svært godt

6

14.41 %

16

Vet ikke/ikke aktuelt

0

13.51 %

15

Standardavvik.: 0.81

Varians: 0.648

Median: 5

Gj.sn.: 4.7
Totalt antall svar: 111 (100 %)

13. Hvordan vurderer du at arbeidet med driftskontinuitet kan bidra til et bedre arbeid innen drift
av kommunale tjenester i fremtiden?
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14. Basert på din erfaring fra arbeidet med driftskontinuitet før og under sykkel-VM 2017:
- Hva er sentrale læringspunkter for din resultatenhet/virksomhet gjennom dette arbeidet?
- Hvilke anbefalinger vil du gi for fremtidig arbeid med opprettholdelse av driftskontinuitet?
Svar
Viktig med god info til brukerne av tjenestene. Hadde ingen problemer under arrangementet pga. god planlegging.
Har klart å samarbeide rundt løsninger for brukere med instanser det har vært problematisk å komme i
samarbeidsposisjon til tidligere
Vår tjeneste var i liten grad preget av Sykkel VM bade i forhold til plassering av tjenesten og oppgavene våre. Har
derfor lite å bidra med her. Er fornøyd med informasjon som var tilgjengelig for meg som enhetsleder i prosessen fra
planlegging til gjennomføring og de tiltakene vi satte i verk fungerte bra slik at vi kunne opprettholde vårt
tjenestetilbud på en forsvarlig måte. Kommunen var også tidlig ute med informasjon slik at jeg som leder fikk god tid
til å planlegge de tiltak som vår enhet måtte gjennomføre.
Ingen
Vi begynte planleggingen tidlig.
dette ver mye mer organisert enn det vi trodde, og alle ansatte var veldig formøyede.
Var lite involvert i dette og synes det er vanskelig å svare på alle disse spørsmål. Det gikk som normalt og vi
informerte ansatte om reise til/fra jobb. Ellers ingen påvirkning for min avdeling.
God og tilstrekkelig informasjon i god tid gjør at planer blir lettere å legge og gjennomføre- Mer enn vi tror kan løses over telefon. - ansatte ber om fri/ avspasering mye senere enn planlagt.
Vi ble mindre berørt enn det var planlagt for. Vi opprettholdt normal drift. Men ting ble bra på grunn av god
planlegging. Viktig erfaring som vi kan lære av.
At arrangementer av denne størrelsen er vanskelig å forene med det å opprettholde de delene av tjenestene som gis
på tvers av enheter og bydeler, som f.eks. tospråklig fagopplæring, enkelte spesialpedagogiske tjenester o.l.
Ble ikke berørt av sykkel-VM, så lite hensiktsmessig å bruke så mye tid på en driftskontinuitetsplan.
God trening i å gjøre en risikoanalyse med tiltaksplan
God risikovurdering av oppgaver i eget hus før VM, gjorde at vi var godt forberedt til å takle denne uken. Informasjon
ble delt med alle ansatte i god tid, slik at alle var klar for det som ventet oss. Alle utvist stor grad av fleksibilitet og
raushet, og da fungerer det meste. En fantastisk kjekk uke på jobb. Nok forarbeid og god oppfølging, jobbe på tvers av
egen enhet.
- Beredskapsarbeid - Bruke samme modell, enn i litt mindre format, til situasjoner som krever god beredskap. I tillegg
det gode samarbeidet på tvers av tjenester.
Lite aktuelt, sykkel VM ingen innvirkning på drift i enheten
Har ikke noe å tilføye. Her i barnehagen gikk alt bra og vi var tidlig ute med informasjon.
Vi fant tiltak og løsninger både på forhånd og underveis. Vi ble lite berørt.
Vi var lite berørt.
Sammen blir vi gode. God infoflyt og medvirkning av brukere viktig. Behov for tydeligere info knyttet til sentral
krisehåndtering og beredskap.
Vi ble lite berørt, så derfor kanskje positive svar. Arbeidet kan godt starte opp mye tidligere, slik at vi ikke trenger å
skyve på alle andre aktiviteter i planarbeidet.
Planlegging og tilrettelegging
..
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Viktigheten av god planlegging og god informasjon
God og tidlig planlegging kombinert med god informasjon er viktig for å lykkes.
...
Beredskapstankegang - men likevel nødvendig å være fleksibel og kreativ i situasjon løsnings fokus.
- God planlegging gir gode resultater - døgnet har 24 timer og utnytter en dette, kan det meste løses - Ikke være redd
for å tenke litt utradisjonelt
Informasjonen fra Bergen 2017, kommunen og arrangøren var lite informativ og førte til mye spekulasjon og gjetting.
Ingen
At det var gjort godt planleggingsarbeid og at det er anbefalinger i fremtidige arbeid i slike situasjoner
Fortsette godt informasjonsarbeid i forkant og underveis, samt medvirkningsmulighet for alle ansatte
Mindre tilpasninger og god kommunikasjon med bestillere gjennom hele prosessen har vært nøkkelen til den smidige
gjennomføringen under VM.
Vår enhet ble ikke særlig berørt av arrangementet. Vi synes likevel det var nyttig å gjennomgå mulige hendelser som
kunne oppstå og hvordan vi best kunne løse disse. God planlegging og informasjon til personalet gjennom de tiltak
som ble laget gjorde at alle var klar over hvordan de skulle forholde seg / opptre dersom noen av hendelsene vi
hadde problematisert skulle oppstå. Hos oss gled alt fint uten at noen hendelser oppsto.
Informasjonen kunne vært bedre tilpasset de ulike enhetene. For oss som ikke ble berørt i det hele tatt pga skolens
beliggenhet var det kanskje unødvendig med såpass mye informasjon, tiltaksplaner osv. Vi fikk heller ingen
tilbakemelding på planer vi laget, og da oppleves det ekstra "unødvendig".
Nyttig å være godt forberedt
Planlegge i god tid, involvere hele enheten er sentrale læringspunkt. Fremtidig skulle en ønske lettere tilgang til
informasjon med arrangør og sentral ledelse av driftskontinuitet.
Viktig å ta alle med i driftskontinuitetsanalysen i forkant.
Bruke tid på å analysere behov.
Ingen spesielle. Alt gikk greit
Mye ekstra arbeid for enheter langt utenom " sykkelsonen". Det burde vært mer direkte styrt mot skoler nærløypen.
MEGET negativt at kommunen leiet inn ekstra parkeringsvakter og at det ble gitt bøter på biler som IKKE hindret
brannbiler, eller annen tilkomst. løypene. Alle kan faktisk ikke bruke bybanen til fra, ei heller buss,.
Tjenesten var lite berørt. Har ikke merket meg spesielle læringspunkt.
Arbeidet ble meget omfattende fordi vi var i kritisk sone. Det var god planlegging på forhånd. Vi opplevde
forsinkelser, men alt i alt gikk uken bra.
Har bare en ting å si. Er imponert over gjennomføringen av sykkel VM. Ikke minst logistikken.
At alle deltok i de ekstraordinære tiltakene med humør og entusiasme - takket være god informasjon i forkant!
.
x
God planlegging og gjennomføring i forhold til risikovurdering, beredskap, vaktordninger.
Vi ble lite berørt i vår tjeneste pga lokasjonen vår.
Sykkel VM på virket i liten grad driften i vår enhet
Lærerikt å være med på å arbeide så grundig med dette arbeidet. Synes at det ble vel mange skjema å fylle ut,
strukturere arbeidet bedre slik at en måtte fylle ut tilnærmet like skjema flere ganger.
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Gode planer, tidlig planlegging i samarbeid med etat og ansatte. Det var av stor betydning at våre behov (behov for
fleire el.sykler) ble hørt for å opprettholde nødvendig drift.
Grundig forberedelser og informasjon gjorde at vi var godt forberedt. Min enhet var utenfor løypetrase og
arrangementet hadde liten påvirkning for daglig drift.
god oversikt over faktorer som påvirker driften Noe omfattende da tjenestested ligger langt utenfor løypen, grundig
arbeid i forhold til vansker som aldri kom og måtte møtes.
Være i forkant.
Ingen problemer her.
Det er nødvendig å forberede seg grundig, vi er en fremoverlent og løsningsfokusert tjeneste. fikk bekretelse på
dette! samarbeid på tvers viste seg svært nyttig, at de "tunge" aktørene husker på at det også er andre viktige
samfunnsaktører som er like viktig for opprettholdelse av driftskontinuitet.
Tydeligvis nådde vi i samarbeid med dere, bredt ut til våre brukere. Gjennomføringen gikk helt smertefritt for vår del
Driftkontinuitetsplaner bidrar til at vi holder fokus, gjennomfører i tråd med retningslinjene. Generelt var det mye
jobb/og krav, greit nok - men kanskje i meste laget?
1) Et sentrale læringspunkt er at det er nyttig å lage driftskontinuitets u.s. basert på den inoformasjon man har til
rådighet. For vår del ble vår enhet ikke så mye rammet som vi la opp til, spesielt for våre tjenester i sentrum. Ting
gikk bedre enn vi hadde trod, d.v.s. tilgjengeligheten ble bedre enn vi hadde trod. 2) Anbefalinger: At vi gjør same
type "øvelse" m. driftskontinuitets u.s., der det synes påkrevd.
-Kunne vært smart å legge skolenes høstferie til denne uken der sykkelvm pågikk.
Begynne i god tid med planleggingen og holde tett kommunikasjon
De var langt færre utfordringer enn det som først var predikert. For oss var det ingen vansker med å utføre våre
oppgaver. Det at gatene I store deler av dagen var åpne slik at vi kunne krysse dem var svært positivt og burde vært
bedre opplyst.
Viktig å være godt forberedt. Mange områder vi ikke tenkte over på forhånd. Fint med felles møter med andre
barnehager for å få innspill.
Min enhet ligger i Åsane og var lite berørt ift driftskontinuitet. Men vi analyserte behovet og hadde rett i
forhåndsvurderingen. For fremtidige utfordringer blir læringen å ta tid til analyse av faktisk situasjon og behov og
innrette oss etter det. Jeg er imponert over planleggingen som ble gjort i forkant. Hadde kanskje inntrykk av at det
ble "skutt spurv med kanon" i forkant, men har for lite detaljkunnskap for å fastslå om så er tilfelle. (Dette gjelder
utfordringer ift legevaktstjenester, varelevering, mulighet for å komme seg til og fra jobb o.s.v.)
-Lærte at det ikke er grunn til bekymring om en i fremtiden må gjøre endringer i drift, tilpasse, informere brukere og
ansatte, om lignende arrangement/interkommunale tiltak - i en kortere periode, ev. under mer eller mindre
uforutsette hendelser som krever igangsettelse av beredskapsplaner. -Jeg mener driftskontinuiteten ble svært godt
ivaretatt.
Ble I liten grad berørt av sykkel-vm
Nei
Ingen kommentar
Samarbeid på tvers av etater
Til tider "hysteriske" tilstander, gikk ut med føringer som ikke var i tråd med drift av enheten
gikk bedre enn fryktet fikk mindre innvirkning på driftet enn forespeilet
Det var vanskelig å lage første risikoanalyse på bakgrunn av første utgave sykkelruten.
At grundig planlegging er viktig.

Side 85 av 87
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Driftskontinuitet i bysamfunnet Sykkel-VM 2017
Driftskontinuitetskoordinator Britt Lise Nymark, Bergen kommune
Prosjektleder Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjonsnr.:
Dato:
Dato:

2. utgave
17.01.18
17.01.18

Vi var lite rammet av sykkelvm, men det var viktig å tenke igjennom hvorvidt man alternativløsninger dersom noe
noe uforutsett skulle hende. Synes de sentrale aktører hadde god kontroll om fikk ut tilstrekkelig informasjon til at vi
kunne gjøre en god jobb på vårt nivå
Kanskje litt mye krisemaksimering
Vi hadde ikke behov for tilrettelegging og var ikke berørt - ingen erfaringer
fokus på samlet ,kort og konsis kommunikasjon
Delingskultur mellom like enheter i samme bydel, samt gode forberedelser
iNGEN KOMMENTARER
Felles kunnskap og oversikt over behov.
Starte tidlig med planleggingen som denne gang.
Være tidlig ute med informasjon + videre god informasjon under hele prosessen.
Gjennomgang av beredskap, behov og risikovurdering. Mye god erfaring i å gjennomføre sykkelvm, leverandører,
transporttjeneste andre helsetjenester m.m. var løsningsorientert og det hjelper for det meste. God planlegging
skaper gode opplevelser!
Vi var ikke direkte berørt så vi hadde ikke så stort arbeid som mer bynære arbeidssteder.
God planlegging over organisasjonens aktiviteter i perioden medførte at vi kunne levere like gode tjenster til
brukerne våre som ellers i året.
God planlegging og gode ROS analyser over arbeidet vårt. Ressurskrevende.
God informasjon og planlegging var avgjørende for et vellykket arrangement. Fremtidig arbeid av slik karakter må
detaljplanlegges
Flere av problemstillingene var ikke relevant for vår enhet
Kartlegging av risiko, plan med tiltak var avgjørende. God og tydelig informasjon i god tid til brukere og ansatte hadde
en avgjørende betydning for å lede barnehagen gjennom VM uken.
Driftskontinuitet fungerte meget godt spesielt fordi tjenesten er lokalisert til en bydel som liten grad ble påvirket av
mesterskapet. Eneste utfordring var å komme seg til og fra jobb for noen ansatte.
læringspunkt: det er ofte enkle tiltak som skal til for å opprettholde god drift. Behovet for ekstraordinære tiltak er
varierende ut fra nærhet til arrangementer.
En ok måte å få gått igjennom beredskapsplaner o.l. i egen organisasjon.
godt prosesser idemyldring førte til gode analyser. Fokus på risikoanalyser og gode prosesser i etterkant.
Viktig å opprettholde tett kommunikasjon mellom skole og hjem, samt tett kommunikasjon internt. Se etter
muligheter.
Jeg er ikke så sikker på om min enhet har LÆRT noe spesielt av at det var sykkel VM i Bergen eller for den saks skyld
det at det eksisterte en driftkoninuitetsplan. (som jeg aldri har hørt om tidligere)
Viktig å bruke tid på driftskontinuitetsarbeidet, og viktig å være tidlig ute.
Ingen forbedringspunkter. Vi starta ut tidleg med planlegging og verksemda og fulgte godt opp ettersom det kom til
ny info.
Må tenke samarbeid. Det hjelper at egne personer jobber spesielt med disse tingene
Langsiktig planlegging med alle nødvendige aktører inn i bildet viktig!
Vi ligger utenfor den røde sonen. gikk greit med å opprettholde forsvarlighet på alle punkter her.
Kartlegging, sårbarhetsanalyse, planlegging og god informasjon. Mye informasjon i god tid. Entusiastiske
igangsettere.
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Ingen kommentarer
Vi var ikke særlig rammet. Dette var enkelt å løse. MEN: Det er viktig at alle er lojale og holder seg til det som blir
bestmet.
Være godt forberedt i forkant. Planlegge for ulike scenarier. Samarbeide både med sentrale aktører andre tjenester
slik vi gjorde
For omfattende arbeid for en liten enhet som lå utenfor løypene. Læringspunktet var at vi hadde rutiner praktisk inne
fra før Forenkle skjema
ingen spesielle
Vi hadde få utfordringer siden vi er lokalisert utenfor områdene som ble remmet av stenginger. Nyttig å ha øvet på
analyse av vår drift med tanke på mulige trusler. Råd: vær ute i god tid også neste gang.
enhetsleder laget klart alt. Mens stedsfortreder gjennomførte.
Organisasjonen så at det var tilgjengelighet i offentlig transport som fungerte bedre under sykkel VM enn til vanlig.
Grunnen var at et felt var stengt for vanlige biler, men tilgjengelig for bussene/offentlig transport.
Totalt antall svar: 111 (100 %)
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1 Forord
Den trafikale planleggingen for sykkel-VM er i hovedsak delt i tre prosesser. Tidlig i planleggingsfasen
ble Trafikkgruppen opprettet. Dette er en gruppe som løst ble underlagt Bergen2017 og ble ledet av
Statens vegvesen. Gruppen skulle planlegge det trafikale behovet for omskilting, politiposter,
konsekvenser av løyper m.m. Denne gruppens arbeid er ikke evaluert i denne rapporten. Utover
dette er all kollektivtrafikk planlagt og gjennomført av Hordaland fylkeskommune og Skyss. Heller
ikke dette er gjenstand for evaluering i denne rapporten.
Under samfunnssikkerhetskoordinator Jonas Eriksen sitt prosjekt Samfunnssikkerhet og beredskap
for sykkel-VM ble det gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, og denne identifiserte
behov for flere tiltak innen trafikk. Disse tiltakene ble samlet i en Arbeidspakke Trafikk (ledet av
samferdselskoordinator) hvor de innspill som fremkom i overordnet ROS skulle inkluderes og følges
opp. Denne gruppens arbeid evalueres sammen med dette prosjektet, og vil heller ikke bli behandlet
i denne rapporten.
I tillegg til disse gruppene ble det opprettet en midlertidig prosjektstilling kalt
Samferdselskoordinator. Denne stillingens funksjon var å være et kontaktledd mot
hovedprosjektlederen (Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde), samt:


Identifisere kritiske hull (Det som ikke ivaretas av noen, faller mellom ansvarsområdene, men
er kritisk for arrangementet)



Sørge for framdriftsplaner og identifisere tidskritiske oppgaver



Avklare behov for kvalitetssikring av planer



Planlegge gjennomføringen (Avklare hvem gjør hva, hvem betaler)



Samferdselskoordinatoren må også kunne være en beslutningstaker i noen situasjoner og
enkelte beslutninger må kanskje løftes



Finne løsninger for å bistå driftskontinuitet, mht. næringsliv, innbyggere og viktige funksjoner



Bistå informasjonskoordinator i det omfattende informasjonsarbeidet, spesielt med hensyn
til store trafikale konsekvenser



Opprette alternativ beboerparkering, bobilparkering og følge opp varelevering

Det er denne tredje og siste funksjonen(e) som evalueres her. Rapporten tar for seg de ulike
oppgavene fordelt i kapittel, med en oppsummering av hele rapporten i kapittel 12.
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3 Sammendrag
Samferdselskoordinator utarbeidet tidlig et notat med de mest tidskritiske punktene som trengte
avklaring for videre progresjon i planleggingen. Det ble så opprettet en beslutningsgruppe som tok
for seg hvert punkt i avklaringsnotatet og fordelte både ansvar og økonomi.
Det har vært gjennomført et stort informasjonsarbeid i forkant av mesterskapet hvor de trafikale
begrensningene naturlig nok har vært hovedfokus. Samarbeidet med informasjonskoordinator har
vært kreativt og fungert meget godt. Samferdselskoordinator og informasjonskoordinator brukte
mye tid på å få tekst på nettsider så kortfattet, men informativ som mulig og samtidig at denne
teksten alltid var korrekt. Et innbyggerkart som viste trafikale konsekvenser ble også utarbeidet
sammen med Geodata AS.
På bakgrunn av melding fra arrangør om at det kunne komme svært mange bobiler til VM, opprettet
samferdselskoordinator en egen arbeidsgruppe for å legge til rette for et innrykk av flere tusen
bobiler. Etter avsluttet VM hadde det totalt vært 242 bobiler innom de plassene som ble opprettet.
For gruppen som stod for planlegging av alle bobilplassene er det mindre viktig hvor mange bobiler
det ble til slutt. Det viktigste var at Bergen og regionen hadde plass til alle som faktisk kom, og at vi
hadde god margin dersom svært mange bobiler kom uanmeldt for å oppleve VM, slik at sikkerheten i
byen ble ivaretatt.
Arbeidet med sperreplanen var meget innviklet og tidkrevende. En liten endring i det sperrede
området medførte i praksis store endringer i antall sperrepunkt da det er et tett nettverk av gater og
smug i den sentrale bykjernen som alle kan føre inn i området. Den lange varigheten til
arrangementet (9 dager) samt hensynet til brannsikkerhet og fremkommelighet for ambulanser
gjorde også dette arbeidet mer komplisert. Kommunale kjøretøy ble brukt som flyttbar barriere, og
disse ble bemannet av personell fra Forsvaret som løste oppdraget på en meget god måte. Politiet
bemannet selv de punktene hvor kollektivtrafikken skulle inn på kveldstid. Det var noen utfordringer
med kjennskap til instruks blant politiets mannskaper, samt noe misforståelser i forbindelse med de
mange ulike akkrediteringene. Dette gikk seg fint til underveis ved hjelp av god kommunikasjon mot
Samvirkesenteret.
Det ble opprettet 4 store midlertidige holdeplasser for drosjer i utkanten av sentrumskjernen.
Tanken bak dette var å tilrettelegge for store holdeplasser som kan betjene mange drosjer samtidig.
Drosjeselskapene har vært gode samarbeidsparter, og underveis i VM løste vi oppdukkende
utfordringer kjapt via telefon. All erfaring fra tidligere viser at drosjer er noe som er svært
ressurskrevende å følge opp i praksis, med drosjer som tar seg til rette og trosser trafikale
bestemmelser. Erfaringer fra sykkel-VM er ikke noe unntak fra dette og gir et noe negativt resultat på
en prosess som ellers har vært god.
I april 2017 gjennomførte Parkeringsavdelingen ved Bymiljøetaten to tellinger i de gatene hvor
parkering måtte fjernes. Tellingene ble gjennomført på kveld og morgen og viste at opp mot 600 biler
måtte vekk. Alternativ parkering ble tilbudt på grusbaner og annen kommunal eiendom i
nærområdene. Det kom ikke noen meldinger om problemer med kapasitet eller tilkomst på noen av
plassene.
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Rapporten «Trafikkavvikling Haukeland og Haraldsplass sykkel-VM» ble utarbeidet for å se hvor reell
Helse Bergen sin bekymring for trafikal kollaps under sykkel-VM var. Konklusjonen i rapporten var at
veiene som ble tilgjengelig i stengeperioden under sykkel-VM ville kunne håndtere den daglige
situasjonen til og fra sykehusene, og det ble ikke rapportert om noen trafikale problemer rundt
sykehusene under gjennomføringen av sykkel-VM.
Med unntak av noen økte kostnader som følge av ubekvem arbeidstid meldes det om at
vareleveringen har fungert meget bra og etter planen. Selv om det ble lagt ned mye arbeid fra
samferdselskoordinator, trafikkgruppen og seksjon informasjon så er dette fremfor alt grunnet en
dyktig og løsningsorientert næring. Det vises også til Norconsults prosjekt i regi av Statens vegvesen
om varelevering i store byer. Dette prosjektet bruker sykkel-VM og begrensningene i vareleveringen
som utgangspunkt.
For å sikre kontinuerlig drift av kommunale tjenester ble det startet et eget prosjekt med en egen
driftskontinuitetskoordinator. Mange kommunale tjenester innebærer bruk av kjøretøy, og
samferdselskoordinator deltok på mange informasjons- og analysemøter i dette prosjektet for å sikre
riktig forståelse av de trafikale begrensningene og mulighetene.
Under sykkel-VM merket man i Samvirkesenteret at det var en stor nedgang i trafikken når det
nærmet seg stengetidspunktet klokken 08.30. Det var helt tydelig at budskapet om stenging hadde
nådd fram, og at innbyggerene hadde innrettet seg. Åpning av veinettet etter dagens ritt var satt til
kl. 19.00 hver dag unntatt første treningsdag. Prosessen med å flytte på de ca. 1900 gjerdene og
etableringen av de tunge sperringene tok rundt 75 minutter, og det viste seg at denne prosessen ikke
var mulig å gjøre raskere. Forsinkelser i sykkelrittene førte til at dette arbeidet startet for sent til å
kunne rekke åpning til varslet tidspunkt. Dette førte til en del frustrasjon blant bilister som forventet
et åpent veinett klokken 19.00 slik det var informert om. Det har derimot ikke kommet mange
negative tilbakemeldinger om dette til samferdselskoordinator i etterkant av VM, og det kan virke
som at det var forståelse for dette blant innbyggerne.
Det har vært avholdt mange møter med de involverte aktører i hvert av de ulike temaene som er
representert i denne rapporten. Alle aktører har stilt med gode fagfolk som har vært klar for å bidra
til arbeidet med både tid og krefter. Samarbeidet på tvers av offentlige aktører har vært
gjennomgående bra i hele prosessen, og har skapt mange nye relasjoner som det kan bygges videre
på i fremtiden. Takket være god planlegging fra aktører som gjorde hverandre gode så gikk
gjennomføringen av sykkel-VM meget bra.
Arbeidet var svært hektisk de siste 6 månedene for å komme i mål før arrangementet. Felles for alle
som har deltatt i planleggingen er ønsket om å ha bedre tid. De som stod for planlegging av detaljene
kunne med fordel vært involvert mye tidligere, minimum to år før VM startet. Det hadde også vært
nyttig om flere hadde bedre kjennskap til hvordan sykkelritt er i praksis. Noen få fikk dra på lignende
ritt for å lære, mens aktører i de ulike etatene som ikke hadde detaljansvar for gjennomføringen har
reist på slike arrangement i flere år. Dette er et viktig læringspunkt til fremtidige arrangement av
byomfattende karakter.
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4 Tunge sperringer
4.1 Bakgrunn
I tillegg til de områdene som ble stengt som en konsekvens av løypenettet (røde, oransje og gule
soner) ble det opprettet et døgnstengt område i Bergen sentrum. Hensikten med dette var å
opprette en sikker sone og forhindre at kjøretøy kom inn i folkemengder, basert på lignende
hendelser i Europa den siste tiden.
Sonen strakk seg fra Sandbrogaten (Bryggen) i nord til Strømgaten i sør:

Inne i denne sonen er det mange byrom hvor det oppholder seg mye mennesker. Spesielt under
sykkel-VM var det forventet mye mennesker i hele dette området, også grunnet de definerte
gangrutene til og fra busstasjonen. På Torgalmenningen stod scenen hvor det også skulle være
konserter etter premieseremoniene. På noen av disse konsertene var det forventet over 10000
tilskuere (10000 er maks kapasitet på plassen).
I samarbeid med Vest politidistrikt ble det utarbeidet en plan for tunge sperringer. Denne planen
inneholdt plasseringer, formål og tidspunkt sperringene skulle være operativ. Å sperre av et så stort
område krever mye. Det er mange små gater og veier som fører inn i området, og det ble behov for
mange sperrepunkt. For å komplisere dette ytterligere måtte utrykningskjøretøy, spesielt brann og
helse, kunne komme seg inn i området på kort varsel dersom noe oppstod.
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2
3
4
5
6

7

22

8

25
20
19
18

21
23

9

24
16
17

10
14

15
13

11

26
12

Totalt var det 26 sperrepunkt. De 9 punktene med røde tall var bemannet av Forsvaret, og de 4 blå
var døgnbemannet med politi. Hensikten med denne bemanningen var å kunne åpne på kort varsel
ved utrykning, og for å slippe inn varelevering i gitte tidsrom. I disse sperringene ble det brukt
kommunale kjøretøy som mobil barriere. Resten (sorte) var helt stengt.

Bildeeksempelet
er
fra
sperringen
på
Strandkaien.
Denne var i effekt hele døgnet,
og var bemannet av Sjøforsvaret i
kommunalt kjøretøy for å ivareta
utrykningsbehov inn og ut av
sonen. Det ble satt opp gjerder
for å sikre trygg bevegelse med
kjøretøyet.
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4.2 Evaluering
Arbeidet med sperreplanen var meget innviklet og tidkrevende. En liten endring i det sperrede
området medførte i praksis store endringer i antall sperrepunkt da det er et tett nettverk av gater og
smug i den sentrale bykjernen som alle kan føre inn i området. Den lange varigheten til
arrangementet (9 dager) opp mot varelevering samt hensynet til brannsikkerhet og
fremkommelighet for ambulanser gjorde også at dette arbeidet ble mer komplisert enn på 17. mai
2017, hvor alle butikker var stengt og varigheten var kort. Det ble brukt mye tid på å finne den beste
måten å ivareta både sikkerhet og nødvendig fleksibilitet i sperringene. Sperremateriell som kan
åpnes og lukkes er kostbare, og anskaffelse av slike er en prosess som det ikke var tid til. Løsningen
ble derfor å benytte kommunale kjøretøy som flyttbar barriere. Tanken var å bemanne disse med
personell fra Sivilforsvaret, men denne anmodningen ble avslått kort tid før sykkel-VM. Politiet
innhentet da bistand fra Sjøforsvaret, som løste oppdraget på en meget god måte.
Ettersom mange av veiene i sentrum var løype på dagtid måtte flere av sperringene fjernes hver
morgen og reetableres hver ettermiddag når rittet var avsluttet. Andre steder måtte noen steiner
flyttes lokalt på stedet for å ivareta passeringsbehov som varierte i løpet av døgnet. Dette arbeidet
med å flytte stein er tidkrevende, men takket være enorm innsats fra Bydrift ble dette gjort på rundt
75 minutter hver morgen og ettermiddag.

Bildet under viser Bydrift som setter opp sperring i Bryggesporen etter den dagens sykkelritt. Bydrift
hadde to kranbiler og to arbeidsbiler ute hver morgen og kveld for å gjennomføre stenging/åpning.
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I starten av VM uken var det noen utfordringer med at Bydrift ble stoppet i politiets sperringer når de
skulle inn og jobbe. Ikke alle i politiet hadde kjennskap til jobben som måtte gjøres for å etablere
tung sperring samt flytting av franske gjerder for å klargjøre for åpning av veinettet. Også forsvarets
mannskap i kommunale kjøretøy med bemanning til sperrepostene ble stanset. Dette ble løst ved at
politistaben laget «akkreditering» til disse kjøretøyene og samferdselskoordinators tilstedeværelse
ute i felten.
I de fire postene med døgnkontinuerlig politibemanning var det ikke alltid at de som kom for å
bemanne posten hadde kjennskap til den gjeldende instruksen, og dette måtte løses med at
samferdselskoordinator gav opplæring på stedet.
På dager med mye tilskuere var det i perioden like etter målgang veldig mange mennesker som
trengte plass til å bevege seg gjennom byen, samtidig som «rigge-team» måtte fjerne gjerder og
klargjøre for åpning av kollektivtrafikken gjennom byen. På dette tidspunktet var det fremdeles noe
trafikk av kjøretøy tilhørende rittet. Som et ekstra trafikksikkerhetstiltak ble det besluttet å la gående
benytte ett kjørefelt på Torget, og politimannskaper ble satt opp på rekke for å synliggjøre at dette
området var for gående:

Bildet er tatt søndag 24. september klokken 18:15 og viser politimannskaper på Torget som sikrer
gående etter at gjerdene var fjernet.
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5 Drosjer
5.1 Bakgrunn
Innføringen av tung sperring og døgnstengt område som beskrevet i kapittel 4 medførte også at
mange av byens holdeplasser for drosje ble stengt. Hovedårsaken var at de ligger innenfor sonen
som ble sikret med tunge sperringer, men det var også i noen tilfeller trafikale begrunnelser der flyt
av den omlagte kollektivtrafikken ble prioritert fremfor oppstilling av drosjer.
De følgende holdeplassene ble stengt i hele VM perioden, fra noen dager før til noen dager etter
grunnet rigging:
Ole Bulls plass, Vetrlidsalmenningen, Bergen Storsenter, Bryggen, Rådstuplass og Småstrandgaten. I
tillegg ble Bradbenken og Bergen jernbanestasjon stengt på dagtid (08.30 – 19.00) grunnet stengte
veier.
For å kunne opprettholde et godt drosjetilbud ble det opprettet 4 midlertidige holdeplasser:
Nøstetorget, Sjøgaten i Sandviken (kun mens veinettet var stengt), Bradbenken med festningsmuren
og på plan 1 på Bygarasjen.
Det var omtrent 30 plasser som ble fjernet i hele perioden, og ytterligere 10-15 plasser var
utilgjengelig på dagtid. De ovennevnte holdeplassene som ble innført midlertidig for sykkel-VM
utgjorde betraktelig flere plasser enn det som forsvant, totalt rundt 100 drosjeplasser. Disse
midlertidige holdeplassene ble forsøkt plassert i utkanten av sentrum i hver himmelretning. Tanken
bak dette var å tilrettelegge for store holdeplasser som kan betjene mange drosjer, ettersom det ikke
var åpent for gjennomkjøring i sentrum før sent på kvelden.
Totalt var følgende holdeplasser for drosjer tilgjengelige under sykkel-VM:
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Skyss har hele tiden vært klar på at de ikke ville ha kapasitet til å erstatte all bilkjøring. Det ble derfor
bestemt at drosjer skulle kunne kjøre alle steder hvor det gikk buss, som for eksempel tunellene fra
vest, Puddefjordsbroen, Gyldenprisveien og ned mot Bergen busstasjon.
Det ble også innført en SMS løsning for pasienttransport til sykehusene som tillot drosjer (og i noen
tilfeller også privatbiler) å kjøre noen veier hvor det ikke var åpent for trafikk. På disse plassene var
det politibemanning som foretok kontroll av SMS fra AMK.

5.2 Tilbakemelding
Drosjeselskapene i Bergen har også blitt bedt om å sende inn sine erfaringer fra VM uken. Den mest
utfyllende kom fra Bergen Taxi (Innholdet er representativt for de resterende selskapene) som har
svart:
07000 Bergen Taxi har følgende innspill relatert til planlegging, forberedelse og gjennomføring (med
fokus på det trafikale):


Totalt sett synes vi Sykkel VM har blitt avviklet transportmessig på en bra måte










Godt samarbeid og tett dialog med Bergen kommune/samferdselskoordinator
«Tett på» - raske avklaringer
Felles ønske om gode løsninger på det som har oppstått
Toveis dialog/løsninger
God fremkommelighet for taxi
Vi er kommet bra til
Felt/traseer for felles kollektivtransport godt planlagt og godt løst
Bra at taxi er tatt med i kollektivtraseene allerede fra starten av

o Det er alltid slik at noe kunne vært bedre




Informasjon knyttet til transportveier ikke 100% korrekt fra starten (men ble
løst raskt/effektivt)
Tilgjengelighet til Sydnes-tunnelen annerledes enn vi trodde
Politiet var i og for seg «serviceminded» – men hadde feil/manglende info
om at taxi får kjøre der hvor buss kjører (måtte korrigeres mange ganger i
starten)

o Taxinæringen kunne med fordel vært involvert enda tidligere



o

Delaktig i diskusjoner sammen med øvrig kollektivtransport (buss/bane)
Kunne mer av planlagt/ekstraordinær transport vært løst mer effektivt med
taxi?

Taxiholdeplasser



Fint at midlertidige holdeplasser ble opprettet
De tre store holdeplassene (Bradbenken, Nøstet, Bystasjonen) fungerte ikke
helt etter planen
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o

Holdeplassene er for langt vekk fra der hvor publikum ferdes og har behov
for taxi
Kunder velger å ta taxi som kjører «langs gaten» eller tar oppstilling utenom
holdeplassene
Taxitransport er «ferskvare» og det er naturlig at kunder ønsker tilbudet så
nært som mulig (mer aksept for å gå lengre til buss/bane enn til taxi)

Merking av taxi



Merking og markedsføring av holdeplasser kunne vært bedre
Merking på Bystasjonen var begrenset – Bergen Taxi produserte
skilt/merking onsdagen

Det er også en utfordring i taxinæringen at det er flere aktører (taxiselskaper) som ikke i alle
sammenhenger samkjører seg.

5.3 Evaluering
07000 Bergen Taxi dekker det meste i sin tilbakemelding. Trafikalt har det stort sett fungert.
Underveis i VM uken var det noen utfordringer med at drosjer ble stoppet av politiet på plasser/veier
hvor de skulle ha lov til å kjøre. I all hovedsak skyldtes dette misforståelser i politiets instrukser og at
man blandet SMS løsning for privat pasienttransport med det generelle prinsippet om at drosjer
skulle kunne kjøre alle plasser hvor det gikk buss. I starten av VM uken kom slike tilbakemeldinger
per epost til samferdselskoordinator, men vi fikk etter hvert på plass kontaktperson som ringte med
en gang slike situasjoner oppstod. Dette ble da løst raskt og effektivt med politiets liaison i
Samvirkesenteret.
Stenging av Sydnestunellen i retning sentrum var en avgjørelse som ble tatt på et møte i
trafikkgruppen bare en uke før sykkel-VM. Denne avgjørelsen ble ikke godt nok formidlet ut til drosje
selskapene av samferdselskoordinator.
Når det gjelder bruk av de midlertidige holdeplassene så skriver også Bergen Taxi at disse ikke
fungerte etter planen. For oss som planlegger trafikk så var ikke dette helt uventet. Å finne gode
løsninger på plassering av drosje i en tett by er utfordrende i seg selv. Når dette i tillegg må gjøres
med et ekstraordinært fokus på at annen trafikk rundt det samme området må flyte best mulig så ble
mulige plasseringer sterkt begrenset. Det er et velkjent problem at drosjer ofte tar seg til rette i
holdeplassenes nærområde, uten hensyn til parkeringsforbud eller andre trafikale bestemmelser. De
store holdeplassene ble valgt på plasser som kunne tåle store ansamlinger av drosjer, men felles for
dem alle var at kundene måtte bevege seg noe lenger enn vanlig for å komme til holdeplassen(e).
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Allerede første natten kom det tilbakemeldinger fra politiet og Bergen kommunes parkeringsavdeling
at de hadde måttet bruke store ressurser på å holde dosjer borte fra holdeplasser som var nedlagt.
Dette gjaldt særlig holdeplassene på Vetrlidsalmenning og i Veiten.

Bildet over viser situasjonen på Vetrlidsalmenning om kvelden søndag 17. september. For buss og
varelevering var denne gaten svært viktig, og god trafikal flyt avgjørende. Denne bruken av de
nedlagte holdeplassene var et gjennomgående tema gjennom hele sykkel-VM, dog noe mer aktuelt i
helgene enn i ukedagene.
Det synes som om det er en generell oppfatning i drosjenæringen at kundene bruker lang tid på å
omstille seg til nye rutiner og holdeplasser. Når drosjene ikke benytter det midlertidig opprettede
tilbudet og heller stiller seg der de pleier å stå eller på annen uheldig plassering i sentrale bygater, er
en slik omstilling svært vanskelig å gjennomføre.
I planleggingen til VM har selskapenes representanter vært gode samarbeidspartnere og har kommet
med gode forslag til løsninger. Intern kjøring i avstengte områder med overgang til annen drosje på
det åpne veinettet er eksempel på meget løsningsorientert holdning. Også når det gjelder
utfordringene belyst ovenfor er sentralene villig til å bistå i den grad de kan. All erfaring fra tidligere
viser at drosjer er noe som er svært ressurskrevende å følge opp i praksis. Erfaringen fra sykkel-VM er
ikke noe unntak fra dette og gir et noe negativt resultat på en prosess som ellers har vært meget god.
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6 Trafikk Haukeland
6.1 Bakgrunn
Valget med å ha sykkelløypen gjennom Haukelandstunellen samtlige dager under sykkel-VM brakte
med seg stor usikkerhet rundt den trafikale situasjonen for sykehusene. Med 2000 innleggelser daglig
og mange ansatte som kjører bil, så var Helse Bergen bekymret for at det resterende veinettet til og
fra sykehusene skulle bryte sammen under VM.

På bildet ser vi illustrert
konsekvensene
for
sykehusområdet
under
sykkel-VM.
Haukeland US ligger i gul og
oransje
sone
mens
Haraldsplass DS ligger i rød
sone.

Helse Bergen viste til at det mellom klokken 14 og 16 var registrert 1100 kjøretøy ut av
parkeringsanlegget på en vanlig dag. Dette tallet ble antatt å være kvalitetssikret. Stengingen av de
store hovedveiene til sykehusene førte også til at kollektivtilbudet ble betydelig svekket i
stengeperiodene. Særlig var vaktskiftet midt på dagen en bekymring.
Rapporten «Trafikkavvikling Haukeland og Haraldsplass sykkel-VM» ble utarbeidet for å se hvor reell
denne bekymringen for trafikal kollaps var. Konklusjonen i rapporten var at veiene som ble
tilgjengelig i stengeperioden under sykkel-VM ville kunne håndtere den daglige situasjonen til og fra
sykehusene, men at det i makstimene (kl. 14.00 – 16.00) ville være langsom kø på 400 kjøretøy i
timen. Dette under forutsetning at det i disse to timene var samme antall biler i drift på disse veiene
som på en vanlig hverdag. All reduksjon i trafikken i dette området ville bidra til å sikre flyt til
sykehusene, og Helse Bergen ble oppfordret til å kutte ansatt parkering i denne perioden. I
beregningene i denne rapporten la vi inn en betydelig sikkerhetsmargin, og vi gjorde konservative
vurderinger for å ikke undervurdere mulighetene for kø.
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Stengeperiodene var:
Lørdag 16. september kl. 08.30-15.00 og søndag 17. september kl. 10.00-19.00
Resten av sykkel VM, altså 18. september tom. 24. september kl. 08.30 til 19.00
Det ble tidlig startet et arbeid med å finne løsninger for å sikre både tilgjengelighet og
fremkommelighet til begge sykehusene i stengeperiodene under sykkel-VM. Denne planen kan
oppsummeres i følgende bilde:

Det var da i hovedsak to veier som førte til sykehusområdet:


Ibsens gate fra Danmarksplass, opp Hunstadsvingen og inn Jonas Lies vei til Haukeland.
Videre til Haraldsplass via Haukelandsbakken (forbi gamle barneklinikken) og inn Ulriksdal.



Klaus Hansens vei fra gamle Nygårdsbro og inn Jonas Lies vei som i punktet over.

Begge disse veiene ville være åpen for alle som skulle til sykehusområdet. I tillegg ble det etablert to
definerte slusepunkter over løypen for ambulanse (samt brann og politi) under utrykning, samt en
midlertidig bro som ble bygget for å sikre tilkomst for pasienter fra Bjørndalen (rød sone Fjellsiden).
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Skyss etablerte en egen busslinje fra Bergen busstasjon for pasienter, besøkende og ansatte til
sykehusene. Denne busslinjen, linje 12B, gikk til og fra Bergen busstasjon med ca. 8 minutters
intervall, noe som også skapte bekymring hos Helse Bergen vedrørende tilbudets kapasitet.
Bussen gikk i følgende trase:
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6.2 Evaluering
Det ble ikke rapportert om noen trafikale problemer rundt sykehusene under sykkel-VM. Politiet
hadde flere trafikkposter i området, og alle rapporterte om rolige dager. Også sikkerhetsenheten på
Haukeland har bekreftet i sin tilbakemelding at trafikken gikk stille og rolig for seg, etter planen.

Bildet viser situasjonen inne på
parkeringsdekket til Haukeland
mandag 18. september klokken
11.
Det fremgår tydelig av bildet at
det er mye ledig kapasitet på
parkering, noe som kan tyde på at
den generelle henstillingen om å
ikke bruke bil i dette området har
hatt god effekt.

De veiene som var åpne for trafikk i dette området er i hovedsak kommunale veier, og disse har ikke
innlagte tellepunkt for trafikk slik fylkes- og riksveier ofte har. Det er derfor ikke mulig å si noe helt
konkret om antall kjøretøy for VM perioden vurdert opp mot normal trafikk i dette området.
Tilbakemeldingene fra de som har vært i dette området for å observere er at det var svært lite
trafikk. Dette skyldes nok også at Ibsens gate ikke fikk funksjon som tilkomstvei til og fra Landås, en
strekning som er veldig mye brukt til vanlig. Ibsens gate har en ÅDT på over 10000, der de aller fleste
av disse bilene kun skal passere. På et vis har altså sykkelløypen under Haukeland sykehus også
bidratt til at det ble økt fremkommelighet på det resterende veinettet til og fra sykehusene.
Før og etter stengeperiodene var veinettet rundt sykehusene åpent som vanlig, og det var også
normal kollektivdekning i området. Når veiene var stengt var det kun linje 12B som forsynte området.
Etter VM melder Skyss at denne busslinjen stort sett gikk som planlagt. Det var mange som benyttet
seg av denne rundt vaktskiftet i tre-fire tiden hver dag. Ved noen anledninger ble linje 12B supplert
med busser fra andre linjer, men dette skyldtes i hovedsak at bussen ble stående i kø i Bjørnsons gate
på retur mot Bergen busstasjon. Dette løste seg da Skyss valgte å benytte Ibsens gate som retur
trase.
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7 Beboerparkering
7.1 Bakgrunn
Langs en del av veiene som under sykkel-VM var løype eller fikk en annen viktig funksjon, som for
eksempel økt kollektivtrafikk, står det til vanlig svært mange biler parkert. I april 2017 gjennomførte
Parkeringsavdelingen ved Bymiljøetaten to tellinger i de berørte gatene. Tellingene ble gjennomført
på kveld og morgen, da det er stor grad av fremmedparkering i disse områdene. Samtidig måtte det
antas at mange biler som normalt flytter seg på dagtid ville bli stående under sykkel-VM grunnet
stengte veier. Tellingen gav følgende resultat:
Dato

Klokkeslett

Landåslien

Sollien

Landåssving.

S.Skogvei

Løbergsveien

Fageråsv

Hagerupsv.

Totalt

05.04.2017

Kveld

76

111

4

104

61

41

41

438

06.04.2017

09.00

41

104

11

79

97

28

35

395

Underveis i planleggingen dukket det opp ytterligere gater hvor man måtte innføre parkeringsforbud,
og det totale antall biler som måtte fjernes fra gategrunn kom opp mot 600 stk. Alternative plasser i
nærmiljøene ble opprettet og informasjon om disse ble sendt i brev til beboere i de aktuelle gatene
på sensommeren 2017. De følgende plassene ble det gitt tilbud om alternativ parkering:
Landåslien, Sollien, Landåssvingen, Søndre Skogvei, Løbergsveien, Fageråsveien, Hagerupsvei og
Klaus Hanssens veg pluss 50 plasser i Solheim p-hus.

Alternativ parkering ble tilbudt på
grusbaner og annen kommunal
eiendom i nærområdene. Totalt var
det anslått at de midlertidige
plassene var rundt 90% dekkende for
behovet som ble dimensjonert av
tellingen i forkant. Det var ikke lagt
opp til et regime med overvåking av
plassene, eller omregulering av
grusbaner til parkeringsplass. Det var
derfor knyttet en del spenning til
hvordan disse plassene ville bli under
sykkel-VM, og om alle beboere ville
finne plass til sin bil.

Oversikt over midlertidig parkeringstilbud for beboere
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7.2 Evaluering
Som vanlig når det gjelder parkering så fikk disse nye reguleringene mye plass i de store regionale
avisene. Det var stort fokus på kommunens oppbemanning av parkeringsavdelingen, og hvor mange
ileggelser som var skrevet på feilparkerte biler i løypene. Dette har nok bidratt til å spre budskapet
om de midlertidige reguleringene. Alle beboerne i de aktuelle gatene fikk også tilsendt brev fra
Bergen kommune med informasjon om hva som kom til å skje i deres gate. Der det var opprettet et
tilbud fikk beboerne også informasjon om alternativ parkeringsplass i dette brevet.
Bergen kommunes parkeringsavdeling hadde ansvaret for å følge opp alle løyper og andre veier hvor
det ble innført parkeringsregulering. Etter sykkel-VM melder de at det ble fjernet 12 biler fra løypen
før VM, men ingen under eller etter mesterskapet. Av disse 12 var det flere kjøretøy som var
uregistrerte samt noen utenlandske kjøretøy.
I løpet av sykkel-VMs første dager kom det melding om at det samlet seg bobiler på en av de
midlertidige beboerparkeringene. Dette ble raskt ryddet opp i, og det kom ingen flere meldinger
angående disse parkeringsplassene.
Det kom heller ikke noen meldinger om problemer med kapasitet eller tilkomst på noen av plassene.
Bildet under viser beboerparkering i Søndre skogvei, en av de som var forventet å ha utfordringer på
kapasitet. I Solheim p-hus ble det stilt 50 plasser til disposisjon mot at man registrerte seg online for
oblat. Bymiljøetaten melder at dette var det 1 som benyttet seg av. Det er heller ikke meldt om
utfordringer knyttet til fremkommelighet i gatene rundt løypene som følge av for mye parkering i
disse.

Bildet er fra grusbanen i Søndre Skogvei og viser at plassen ble brukt på en god måte.
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8 Avklaringsnotatet
8.1 Bakgrunn
Tidlig i planleggingsfasen for sykkel-VM ble det anslått av arrangøren at så mye som 4000 bobiler
kunne komme til Bergen og regionen i forbindelse med sykkel-VM. Bergen by har en bobilparkering
som opprettes hver sesong, denne har en kapasitet på 26 bobiler. I tillegg til dette er det noe
kapasitet på campingplasser rundt byen.
Bekymringen rundt ankomsten av et så stort antall bobiler var knyttet til løypenes meget sentrale
plasseringen i sentrum av Bergen by, og at man kunne ende med scener som i bildet under, med
store mengder bobiler plassert langs løypene i
bykjernen. Langs disse løypene var det ikke
åpne rom eller store sletter. Løypene gikk i
vanlige bygater, og oppstilling av bobiler ville
da fortrinnsvis skje på fortau. Dette ville igjen
føre til farlige situasjoner for andre trafikanter.
Bergensregionen er ikke i nærheten av å kunne
ta i mot så mange bobiler som ble forespeilet
på en trygg og god måte, og det ble derfor satt
i gang et arbeid med å legge til rette for et slikt
storinnrykk av bobilturister.

En egen arbeidsgruppe ble opprettet, ledet av samferdselskoordinator. Alle vertskommunene var
med og det ble identifisert mange områder, fortrinnsvis store grusbaner, som kunne brukes. I Bergen
kommune ble de følgende seks grusbanene øremerket for bobiler: Flaktveit, Myrdal, Laksevåg,
Haukelandshallen, Slettebakken og Slåtthaug isbane. Totalt kunne man på disse seks kommunale
plassene ta i mot i overkant av 500 bobiler. Idrettsservice i Bergen kommune hadde eierskap til alle
disse banene, og ansatte en egen prosjektleder til å følge opp deres rolle i dette arbeidet. Dette viste
seg å være svært nyttig da andre samferdselsoppgaver tok mer og mer fokus etter hvert som
arrangementet nærmet seg.
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Bildet viser tenkt organisering på Flaktveit grusbane, med plass til 72 bobiler.

Bergen brannvesen var aktivt deltagende i planleggingen og hensynet til brannsikkerhet ble styrende
for oppstilling og totalt antall bobiler på hver plass. Det ble utarbeidet et dokument (Krav til
bobilparkering) med krav som måtte oppfylles for å drive en så stor bobilparkering på en god og
forsvarlig måte. I tillegg til grusbaner i Bergen kommune ble det også opprettet bobilparkering på
Askøy og i Fjell kommune. Både Bergen og Askøy satte drift av disse plassene til idrettslag og/eller
foreninger, mens Fjell kommune hadde samarbeid med en lokal bobilforening. Til sammen nærmet
man seg 1000 plasser på kommunalt tilrettelagt grunn. På dette tidspunkt var den opprinnelige
forventningen om 4000 bobiler nedjustert til en reell forventning om 1000, med 2000 som en
mulighet. Det var derfor nødvendig å finne ytterligere kapasitet.
I Bergen kommune ble det inngått avtale med Plan- og bygningsetaten om at private aktører ikke
trengte å søke om å ha bobilparkering på privat grunn så lenge de krav som var utarbeidet i
bobilgruppen ble etterfulgt. Dette førte til at det kom noen private aktører på banen som hadde god
kapasitet, blant andre Bergen travpark som kunne ta i mot nesten 300 bobiler på sin grunn.
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På sensommeren 2017 ble det lansert en booking portal i samarbeid med arrangør Bergen2017 sin
offisielle «housing agent», First United. Pris for bobilparkeringen ble vurdert ut fra pris på lignende
arrangement, som for eksempel ski-VM i Lahti 2017. Inkludert alle kostnader med booking og bruk av
kort som betalingsmiddel ble denne prisen satt til NOK 500,- per bobil per døgn.
Totalt var følgende bobilplasser klare ved lansering av bookingportalen:

Bergen travpark

Laksevåghallen

Vestlandshallen

Haukelandshallen

Flaktveit

Slettebakken

Storebotn

Slåtthaug

Kleppestø

Helldal

Bildøyhallen

Espeland fangeleir

Bildet viser oppstilte bobiler på Slettebakken
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8.2 Tilbakemelding og evaluering
Bobilgruppens medlemmer favnet bredt i regionen, med aktører fra alle vertskommunene og andre
omkringliggende kommuner. Etter hvert som arbeidet i gruppen utviklet seg valgte de som ikke var
vertskommuner å hoppe av dette prosjektet. Med god involvering fra Idrettsservice, Bergen
brannvesen forebyggende avdeling og Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, samt
samferdselsleder i Askøy kommune, ble det utviklet et dokument som skisserte hvilke krav som
skulle stilles til bobilparkering under sykkel-VM. Dette dokumentet ble sendt til alle som henvendte
seg for å tilby plass på egen grunn, og det ble også brukt som en veileder på kommunale plasser.
Etter at bookingportalen ble åpnet for booking ble det sendt ut informasjon til nasjonale og
internasjonale bobilforeninger. Det ble også meldt til media og informert ut under TV2 sine
sendinger fra Tour de France. Til tross for dette merket man at bookingen ikke på noe tidspunkt tok
av. En uke før sykkel-VM var det registrert ca. 90 bookinger. En del av de kommunale plassene ble nå
lagt på is for å begrense tap av kostnader for idrettslag som stod klar til å drifte disse plassene. De
idrettslagene som ble valgt bort ble kompensert økonomisk for det de hadde levert så langt. Frykten
for at mange bobiler likevel ville komme for å stille seg opp langs løypene var fremdeles stor, så det
ble besluttet at de grusbanene som ble fjernet fra bookingportalen (Flaktveit, Laksevåg, Slåtthaug og
Myrdal) på kort varsel kunne brukes som ren oppstillingsplass for bobil, men da uten tilbud om
fasiliteter. Den 15. september, dagen før sykkel-VM startet, var antall bookinger oppe i 130. Det var
på dette tidspunkt ingenting som tydet på at det ville komme store mengder med bobiler.
Under sykkel-VM uken ble det meldt om ca. 10 bobiler som hadde tatt seg til rette på en midlertidig
beboerparkering. Disse ble henvist til nærmeste etablerte bobilplass. Utover disse ble det observert
en håndfull bobiler som stod i nærområder til løypene. De som hadde funnet seg en lovlig parkering
fikk stå, de andre ble henvist til de opprettede bobilplassene. Etter avsluttet VM uke hadde det totalt
vært 242 bobiler innom de plassene som ble opprettet.
Publikumsmessig ble sykkel-VM en suksess, mye takket være lokalbefolkningen som strømmet til
gatene, men for arrangøren, som hadde forespeilet opp mot 4000 bobiler, så er 242 forsvinnende
lite. Det er vanskelig å si noe om hvorfor det ble slik. Noen mener at prisen var for høy, selv om alle
plassene var sentralt plassert og i tråd med priser for lignende arrangement. Også den sene
lanseringen av bookingportalen, i starten av juli, kan ha medvirket til at en del hadde lagt andre
planer for sommeren. En annen mulighet er jo også at det aldri var aktuelt for 4000 bobiler å komme
til Bergen.
For de som stod for planlegging av alle bobilplassene er det mindre viktig hvor mange som kom. Det
viktigste var at Bergen og regionen hadde plass til alle som faktisk kom, og at vi hadde god margin
dersom svært mange bobiler kom uanmeldt for å oppleve VM. Som nevnt innledningsvis i kapittelet
så var det frykten for bobiler på alle fortau og sikkerheten til gående som ble tvunget ut i veibanen
som var fokuspunktet. Slik sett så vurderes arbeidet i bobilgruppen til å ha vært vellykket.
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Når det gjelder selve prosessen rundt bobilparkeringen så har deltakerne i gruppen blitt bedt om å
evaluere dette i form av det samme spørreskjemaet som ble benyttet til å evaluere
samfunnssikkerhet og beredskapsprosjektet for sykkel-VM. Tilbakemeldingene derfra er oppsummert
i tabellen under:
1a: Dette var bra:
1. Organisering og
administrasjon:
Hvordan vurderer
arbeidsgruppen rammeverket
(arbeidspakke-beskrivelse,
tilgjengelig tid og ressurser),
organisering og styring av
arbeidet i arbeidsgruppen,
arbeidsprosessene og metodene
i arbeidet samt bruk av
prosjektside/sharepoint som
delingsarena?

Gruppeleder førte alt i penn og sendte utkast til oss andre via e-post. Eventuelle forslag til endringer
kunne hver enkelt sende i retur. Forslagene ble diskutert i plenum ved neste møte. Enkelt og greit.Bra
organisert av leder i gruppen. Vi var fremmover lendt hele veien.Skulle det kommet det antallet som
var forventet,er jeg sikker på at vi hadde hatt ressurser til å ta oss av dette.
1b: Dette kunne vært bedre:
Litt mange møter. Deltagere må bli flinkere til å gi beskjed når de ikke kan delta. Unødvendig å samle til
møte for 2/få deltagere, noe som igjen kan resultere i flere møter og ekstra arbeid for gruppeleder.
Man burde ikke åpnet opp alle plassene samtidig.
Tror det hadde vært best for alle at man hadde fyllt opp en parkeringsplass om gangen. Flere av
interessentene kunne ha deltatt.
2a: Dette var bra:

2. Samarbeid og samvirke:
Hvordan vurderer
arbeidsgruppen
samarbeidsklima, gjensidig
respekt og forståelse, arbeid
mot felles mål, hvorvidt aktører
har gjort hverandre gode i
arbeidsgruppen?

Gruppen fungerte meget bra. Leder for gruppen styrte møtene på en god måte og trakk inn eksterne
(caravan klubben Norge) ressurser etter behov.Alle kunne komme med innspill og ønsker til innhold i
sluttrapporten «Krav til bobilparkering». Endelig tekst ble diskutert i plenum. Gode
erfaringsutvekslinger. Mye nyttig informasjon fra medlemmene i gruppen. Referat etter hvert møte ble
sendt til alle per e-post fra gruppeleder. Mulighet for å knytte kontakt med «nye» kontaktpersoner.
2b: Dette kunne vært bedre:
Når man jobber regionalt, må storebror(Bergen)ha i bakhodet at småkommunene ikke har de samme
administrative ressursene som Bergen kommune har.
Her er det lett for at vi kommer litt på etterskudd med for eksempel tegninger mm.
Man skulle sørget for i gruppen at alle hadde de samme ressursene til rådighet for å få det aller beste
resultatet ut så raskt som mulig på nettet.
Tror vi var litt i seneste laget med å organisere Bobilparkeringsplaser og ikke minst få lagt dette ut på
nettet.

3. Involvering og
kommunikasjon:

3a: Dette var bra:

Hvordan vurderes
arbeidsgruppens
sammensetning, kompetanse,
kommunikasjonen mellom
medlemmene samt
arbeidsmøtenes struktur,
innhold, organisering og
rapportering?

En god sammensetning fra offentlige aktører og private organisasjoner. Alle hadde felles mål, om å
ivareta de besøkende og innbyggerne på beste måte. Gruppeleder fikk inn aktuelle aktører ved behov
for informasjon til gruppen. Veldig bra løsning! Nye dokumenter/oppdaterte dokumenter ble straks
formidlet til arbeidsgruppen via e-post.
3b: Dette kunne vært bedre:
Mange av de opprinnelige «etatene» meldte seg ut.
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4a: Dette var bra:

4. Dokumentasjon:
Hvordan vurderer
arbeidsgruppen kvaliteten på
analyser, planer og
presentasjoner utarbeidet av
arbeidsgruppen?

Alle presentasjonene ble gjennomført av gruppeleder på en god måte.
4b: Dette kunne vært bedre:
Det ble bommet på antall bobilplasser som skulle tilrettelegges, men vil anta dette var tall som var
oppgitt fra andre og en bestilling inn i gruppen.
5a: Dette var bra:

5. Resultater:
Hvordan vurderer
arbeidsgruppen kvaliteten og
tilstrekkeligheten av løsningene
den har utarbeidet og
gjennomført?

Løsningen fra arbeidsgruppen ble gjort i samråd med gruppen som en helhet. Vurderingene ble
diskutert og konklusjoner tatt. Sluttproduktet ble oversatt til engelsk ved hjelp av andre. Gode og lett
forståelige bilder var med i dokumentet. Enkel og oversiktlig tekst. Planene ble skalert underveis da
man så at volumet av bobiler ville ende langt under estimatet.
Traff godt med leveransen etter at den var skalert ned.
5b: Dette kunne vært bedre:
Bedre avtale med eksterne personer som skulle markedsføre produktet. Informasjonen kom noe sent
ut til publikum. Kvalitetssikringen av volumet bobiler.

6a: Dette var bra:
6. Læring:
Hvordan vurderer
arbeidsgruppen læring,
erfaringsoverføring og
nytteverdien av arbeidet i
arbeidspakken?

Fint å kunne få et innblikk i hvordan de ulike etatene jobber og hvilke erfaringer de har. Bra at også
private aktører deltok og kom med sine erfaringer og kunnskap. Arbeidet som vi har nedlagt i dette
har stor overføringsverdi.
Vi fikk aldri prøve ut i sin helhet effekten av dette arbeidet, men vi har nå skaffet oss kunnskap og
planer til å kunne ta på oss ett lignende arrangement i fremtiden.
Planene kan også brukes i en beredskapssituasjon der man trenger å etablere nye midlertidige
boplasser. Nå vet vi hva som skal til for å drifte slike plasser. Her kan nevnes sanitære forhold, strøm,
brannvakter mm .

7a: Dette må gjøres i fremtiden for å utnytte erfaringene fra arbeidsgruppen maksimalt:
7. Fremtidige anbefalinger:
Hvilke anbefalinger vil
arbeidsgruppen gi for fremtidig
samarbeid innen
arbeidsgruppens fagfelt?
Hvordan kan man få maksimalt
ut av erfaringene fra
arbeidsgruppens arbeid?

En må ikke starte på nytt med blanke ark! Bruke erfaringen fra sykkel-VM som et grunnlag og bygge
videre på denne. De konklusjonene og dokumentene som ble utarbeidet i arbeidsgruppen kan danne
et utgangspunkt for andre lignende arrangementer, men da selvsagt med en eventuell endring av nye
krav som måtte gjelde.
Viktig med ikke for mange personer i hver arbeidsgruppe, og ikke for mange grupper. Kan lett bli
uoversiktlig. Det er viktig at det avsettes definerte (potensielle) områder i beredskapsplaner for
etablering av bobilplasser. Husk at plassene skal være tett opp imot annen infrastruktur. Plassene kan
dermed også brukes til annet formål.

Det ble også gitt poeng fra 1 til 6. Gjennomsnitt ble 5 poeng på alle punkt.
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9 Avklaringsnotatet
Arbeidet med å få på plass planer for å gjennomføre sykkel-VM i Bergen i september 2017 ble i stor
grad gjort i et samarbeid mellom alle offentlige instanser i regionen. I januar 2017 var planarbeidet
på mange områder kommet så langt at man så behov for å iverksette fysiske tiltak samt tiltak i form
av videre detaljplanlegging eller prosjektering.
I dette arbeidet dukket det opp behov for avklaringer omkring en del forhold, og overordnet kan man
si at det dreier seg om tre typer avklaringer;
•
De økonomiske rammene måtte på plass for at nødvendige tiltak skulle kunne gjennomføres.
Verken Bergen kommune, Statens vegvesen eller Hordaland fylkeskommune hadde satt av store
midler til dette arrangementet. Flere av tiltakene som ble identifisert var av en slik karakter at det var
avgjørende for bysamfunnet at de kom på plass, eksempelvis tilrettelegging for kollektivtransport.
•
Plan- og prosjekteringsarbeidet hadde identifisert behov for flere store plan- og/eller
prosjekteringsarbeider. Eksempelvis måtte det lages en plan for å lede trafikken når løypene ble
stengt. For å utrede disse planene regnet man med stor bruk av personellressurser, og faktiske
kostnader knyttet til gjennomføringen av planene. Disse planene falt ofte mellom flere stoler med
hensyn til det tradisjonelle ansvaret opp mot veiholder eller grunneier.
•
Det ble også identifisert en rekke tiltak som måtte gjennomføres. I tillegg til det økonomiske
spørsmålet rundt gjennomføringen var det også usikkerhet om hvem som skulle ha ansvar for den
faktiske gjennomføringen av tiltakene. Koblet opp mot eksempelet i punktet ovenfor så ville planen
for trafikkomleggingen gjennomføres ved utsetting av store mengder sperre- og skiltmateriell.
Forslag til løsning ble beskrevet et eget notat, og det ble laget tabeller for enkle notater. Det var i
korte trekk tre spørsmål som var gjeldende for punktene som ble listet opp i dette notatet:
Hvem skal planlegge tiltakene? Hvem skal utføre tiltakene? Hvem dekker de økonomiske utgiftene?
Avklaringsnotatet ble utarbeidet med den hensikt å liste opp hvilke saker og tiltak hvor
ansvarsforhold opplevdes som uavklart. Notatets innhold dannet grunnlag for et møte på overordnet
nivå mellom Bergen kommune, Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen2017.
Deltagende på dette møtet var:
 Robert Rastad, Kommunaldirektør byrådsleders avdeling
 Ivar Lunde, beredskapssjef Bergen kommune
 Rune Haugsdal, fylkesrådmann for Hordaland
 Olav Finne, avdelingsdirektør Statens vegvesen
 Harald Tidemann Hansen, daglig leder Bergen2017 AS
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På avklaringsmøtet gikk deltakerne gjennom punkt for punkt og førte inn i tabellene hvem som skulle
ta de ulike punktene videre, både økonomisk og i gjennomføringen. Denne tydelige avklaringen
gjorde det mulig for, eksempelvis Bymiljøetaten, å sette av nok ressurser til å detaljplanlegge
skiltplan for parkeringsregulering allerede fra januar 2017.
Det er samferdselskoordinator sitt inntrykk at dette avklaringsnotatet var til god hjelp for arbeidet
videre fremover mot sykkel-VM.
Under er et eksempel på utfylt tabell for avklaringer tilknyttet punkt 3.4 Skilt med innbygger- og
publikumsinformasjon. Dette punktet viser også eksempel på fordeling mellom de offentlige etatene
og arrangøren.
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10 Varelevering
10.1 Bakgrunn
Sykkel-VM sitt løypenett førte til at mange veier måtte stenges for trafikk. Dette førte igjen til at
mange områder fikk store restriksjoner for bilkjøring. Disse stengeperiodene var i all hovedsak
mellom klokken 08.30 og 19.00. Utenom disse tidene skulle det være tilnærmet normal bruk av dette
veinettet.
Av sikkerhetsmessige årsaker ble det av politiet opprettet en sone med restriksjoner på kjøring hele
døgnet rundt bykjernen i Bergen, nærmere beskrevet i kapittel 4. I denne sonen er det store
vareleveringsbehov som måtte tillates. Sonen ble av politiet delt i to deler for varelevering og det ble
bestemt at dette kun skulle tillates mellom 04.00 og 08.00 i den lyseblå sonen, og mellom 05.00 og
08.00 i området rundt Torgallmenningen:

Disse områdene ble også beskyttet ved at politiet innførte tung sperring på totalt 26 plasser. Totalt
var 14 av disse sperringene bemannet, hvorav 4 av politiet selv. De resterende ble bemannet av
personell fra Sjøforsvaret i kommunale kjøretøy som kunne flyttes på kort varsel dersom
utrykningskjøretøy måtte passere. Disse hadde også en funksjon som utpasseringspunkt for
varelevering. I politiets 4 poster ble det mulig for varetransport å passere inn i sonen i de oppgitte
klokkeslettene.
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Samferdselskoordinator utarbeidet, sammen med Trafikkgruppen (SVV), en plan for varelevering som
ble distribuert til de store organisasjonene tilknyttet denne næringen:

I forkant av mesterskapet skapte disse bestemmelsene mye overskrifter i media da vareleverings
næringen ikke følte seg hørt når avgjørelsen ble tatt. Det var også stor bekymring til hvordan dette
ville gå i praksis, med så mye varer som skulle leveres på et så kort tidsrom. Under normale forhold
leveres varer i butikkenes åpningstider, altså fra tidlig morgen til sent på kveld. Hver sjåfør leverer
varene helt inn i den aktuelle butikken, noe som medfører at hver lastebil bruker lang tid på sin
levering. Det ble tidlig klart at denne praksisen måtte endres for at så mye varer skulle kunne leveres
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innenfor det korte tidsvinduet som ble gitt. Åpningstid på varemottak ble også et tema da disse
normalt ikke er betjent utenom sentrenes åpningstider.
Bergen kommune ved samferdselskoordinator kalte inn til flere møter med transportnæringen hvor
det ble informert om begrensninger og mulige løsninger. Et eksempel på løsning er at man fikk laget
akkreditering for lastebiler som skulle til godsterminalen på Nygårdstangen. Uten dette ville
terminalen vært stengt i nesten 14 dager, en løsning ingen ville være tjent med. Det ble behov for å
kutte så mye som mulig i antall biler inn og ut fra godsterminalen, og denne utfordringen ble overlatt
til Banenor som er terminaleier. De kom etter hvert med en liste på omkring 300 kjøretøy som alle
fikk akkreditering for å passere gjennom politiets sperring på Nye Nygårdsbro og ned mot
godsterminalen. I følge NHO transport og logistikk var den normale tilstanden på rundt 1100 kjøretøy
daglig.

10.2 Tilbakemelding og evaluering
Samferdselskoordinator har selv tatt en runde gjennom sentrum hver morgen i slutten av
vareleveringsvinduet for å se hvordan tilstanden har vært. I den siste timen før stenging klokken
08.00 har det kun vært registrert sporadisk aktivitet. Bildene under er tatt tirsdag 19. september
klokken 07.22, i en periode hvor det var forventet at et stort antall lastebiler ville være travelt
opptatt med å fullføre og komme seg ut før stenging klokken 08.00. Bildene under er tatt ved
varemottaket til Galleriet (1) hvor det kun var levering mellom 05.00 og 08.00, og varemottak til
Xhibition (2) som hadde mulighet til å få levering mellom klokken 04.00 og 08.00.

1.
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2.

På denne runden om morgenen tok jeg også kontakt med vektere som var satt til å bemanne
varemottaket på Galleriet. Dette mottaket er veldig lite og ikke dimensjonert for å ta imot store
varemengder på kort tid slik situasjonen var under VM. Hver dag jeg var innom fortalte de at det
hadde vært levert mye varer i løpet av natten, men at leveringen skjer på en god og effektiv måte.
Leverandørene selv har også blitt bedt om å sende inn sine erfaringer knyttet til levering av varer
under sykkel-VM. Tilbakemeldingene fra de som har svart er veldig like. Det meldes om at sykkel-VM
har ført til en del ekstrakostnader i form av ubekvem arbeidstid for terminalansatte så vel som
sjåfører, men selve prosessen med å distribuere ut varer har gått over all forventning. Det har vært
noen tilfeller av lastebiler som har blitt nektet å slippe gjennom sperringer på tross av godkjent
akkreditering, men dette har i de fleste tilfeller vært meget begrenset og har løst seg ved at
Samvirkesenteret har kontaktet politiet og ordnet opp fortløpende. Det meldes også om at en del
lastebiler har blitt stående og vente på åpning av veinettet klokken 19.00. Dette siste punktet skyldes
i hovedsak forsinkelser i rittene som igjen fører til en forsinket åpning.
Oppsummert har vareleveringen fungert meget bra og etter planen. Selv om det ble lagt ned mye
arbeid fra samferdselskoordinator, trafikkgruppen og, ikke minst, seksjon informasjon så er dette
fremfor alt grunnet en dyktig og løsningsorientert næring. Det vises også til Norconsults prosjekt i
regi av Statens vegvesen «Evaluering av løsninger for varelevering i Bergen i forbindelse med sykkelVM». Dette prosjektet bruker sykkel-VM og begrensningene i vareleveringen som utgangspunkt.

Side 31 av 42
Dokumentnavn:
Utarbeidet av:
Godkjenning:

Evalueringsrapport Samarbeid om samferdsel Sykkel-VM 2017
Samferdselskoordinator Arild Olsen Vang, Bergen kommune
Prosjektleder Ivar K. Lunde, Bergen kommune

Revisjon
Dato:
Dato:

30.01.18
30.01.18
30.01.18

11 Erfaringsreiser
11.1 Doha2016
Sykkel-VM 2016 ble avholdt i Doha, Qatar, 9-16. oktober 2016. En stor delegasjon fra Norge dro ned
for å høste erfaringer, med hovedvekt på deltakere tilknyttet Bergen2017 organisasjonen. Fra Bergen
kommune dro samferdselskoordinator og samfunnssikkerhetskoordinator, i tillegg til ordfører.
Det er vanskelig å konkretisere erfaringer fra denne turen da alt var nytt, og dermed ble alt læring. I
Bergen hadde man lagt opp til slusing av spesielt busser gjennom løypen i ganske stor grad. Det som
tidlig ble klart under Doha2016 var at dette ikke ville være så enkelt som man så for seg. På lagtempo
rittet er det kun fire av seks ryttere som må i mål samtidig, de to siste kan fullføre i eget tempo. Disse
to er det ingen som følger med på på samme måte som med hoveddelen av laget, og de kommer
derfor til dels overraskende på løypevakter. På bakgrunn av denne erfaringen valgte man av
sikkerhetsmessige årsaker å kutte kraftig ned på praksis med slusing i Bergen. Også på de individuelle
tempo rittene så man at avstanden mellom hver rytter (1 min fra start) noen ganger kun var på
sekunder. Dette ville også gjøre slusing til en utfordring og bidro til denne avgjørelsen.
Rundløypen på The Pearl i Doha var på 15,2km mot 19,1 i Bergen. Hele denne rundløypen var
inngjerdet, på samme måte som vi skulle gjøre det hos oss. Tiden og prosessen med stenging og
åpning av løypen var derfor noe vi hadde fokus på å lære mer om. VM i Doha ble arrangert ved hjelp
av ASO (Amaury Sports Organisation) som står bak blant annet Tour de France og mange andre
større sykkelritt (også Eschborn-Frankfurt fra 2017). Med fire gjerde-lag og solid erfaring fra tidligere
brukte de ca. en time på å stenge løypen den nest siste dagen, de fortalte at de hadde brukt en del
mer i starten før de fikk rutinene i gang. I tillegg til disse lagene var det utstasjonert en politimann i
alle kryss og avkjørsler som skulle sette på plass gjerder og stenge disse. Bildet under viser to av disse
lagene i aksjon med å sette på plass gjerder i en av de mange rundkjøringene i rundløypen.
Erfaringer fra denne dagen
førte til at Bergen kommune
og politiet opprettholdt kravet
om å stenge trafikk 2 timer før
rittstart i Bergen for å beregne
tilstrekkelig tid til rigging av
gjerder. Etter ritt var det ca.
1,5 time til å klargjøre for
åpning av trafikk igjen. Disse
timene skulle vise seg å være
helt nødvendig.
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Ulykker mellom følgebiler er ikke noe nytt i sykkelsporten og skjedde også i Doha. Det er høy
hastighet kombinert med liten avstand, og på ene runden klarte ikke følgebilen til Spania å stanse
tidsnok. Uhellet skjedde like ved en mulig åpning i gjerdene, noe som var heldig for arrangøren. På
bakgrunn av dette ble det besluttet at det i Bergen2017 skulle være en pick-up eller lignende
kjøretøy bakerst i kolonnen som kunne slepe kjøretøy til nærmeste sted hvor man kunne få de ut av
løypen.
Mer alvorlig var ulykken til den Marokkanske følgebilen. I en av rundkjøringene klarte de ikke svingen
og braste gjennom de franske gjerdene og ut av løypen. Som man ser på bildet under så kunne denne
ulykken fått fatale følger dersom det hadde vært publikum langs løypen på dette punktet.

I Bergen2017 var det en reell forventning om over 100.000 tilskuere den siste dagen, spredd langs
hele løypen. På bakgrunn av denne ulykken, og tilsvarende ulykker i andre ritt, ble det fremmet krav
til arrangør om å utarbeide en liste over kritiske punkt langs traseen i Bergen, og hvilke tiltak som
skulle sikre publikum der, eventuelt tiltak for å forhindre at publikum stod på disse punktene. I
sikkerhet og beredskapsplanen for Bergen2017 var det pekt på noen slike plasser, men en uavhengig
analyse av Statens vegvesen sin trafikksikkerhetsavdeling pekte på flere slike utsatte punkt som ikke
ble ivaretatt av arrangøren.
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11.2 Eschborn-Frankfurt
Eschborn-Frankfurt Classic er det mest tradisjonelle sykkelrittet i Tyskland. Det ble arrangert for
første gang i 1962 og Sykkelkjendiser som Eddy Merckx, Gerrie Knetemann, Hennes Junkermann,
John Degenkolb og Alexander Kristoff har mestret utfordringen og vunnet rittet. Syklister som disse
har gjort Eschborn-Frankfurt berømt og har etter hvert fått sikret rittet en plass på UCI sin world tour
liste. Rittet ble valgt som erfaringskilde fordi det ikke bare er ett elitesykkelritt, men totalt 17
konkurranser på èn dag med blant annet et publikumsritt hvor 6000 deltar. Det er stor oppslutning
av publikum langs løypen og det hele avslutter med tre runder i en rundløype midt i Frankfurt
sentrum. Altså mange paraleller til sykkel-VM komprimert i en hektisk dag.
Deltagende på turen var fagfolk fra de fleste sentrale aktørene innen samferdsel tilknyttet
planleggingen av Bergen2017: Statens vegvesen, Bergen kommune (flere etater), Skyss, Bergen2017
(arrangør) og Fjell kommune, totalt 10 stk.
I forkant av turen hadde jeg kontakt med Markus Oerter fra Frankfurt kommune som la til rette for at
vi skulle komme så tett på arrangementet som mulig. Han organiserte at vi kunne gå over alt før,
under og etter rittet. Han fikk også til et lengre møte med sjefen for arrangørkomiteen, Kirsten
Fischer, dagen før selve rittet. Her presenterte hun sine planer og alle de tilreisende fikk stille
spørsmål om hvordan de med sin erfaring løste utfordringer som vi hadde støtt på i planleggingen.
Vi fikk god innsikt i oppbyggingen av målområdet, med målportal og kommentatorbokser samt
Movico-trailer som også skulle benyttes i Bergen. Utsett av gjerder var et viktig tema for denne
turen, og vi fikk demonstrert hvordan dette fungerer i praksis. Veldig nyttig med tanke på at vi i
Bergen skulle ha over 40 km med franske gjerder. Et annet tema var selvsagt publikum ettersom
denne dimensjonen var fraværende i Doha2016.
Nytt av året var bruken av tung sperring mot uønskede kjøretøy, noe som også skulle benyttes i
Bergen. Løsning med bemannede kjøretøy i sperring ble hentet fra denne turen.
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Krysningspunkt for fotgjengere var noe vi hadde stort fokus på i planleggingen, og også noe vi ønsket
å studere nærmere ved besøket til Frankfurt. Det viste seg tidlig at dette ikke var noe de hadde klart
å perfeksjonere i løpet av alle sine år med sykkelritt. De frivillige vaktene stod med ryggen til
publikum, og fikk ikke med seg når noen løp over gaten innimellom syklistene. Selv tysk politi hadde
problemer med å holde folk tilbake. Som man kan se av bildet fikk de etter hvert snevret inn
åpningene i gjerdene, politiet stilte seg opp mer synlig og de frivillige vaktene hadde fokus riktig vei.
Èn mann hadde oppgaven med å se etter motkommende syklister eller biler, og blåse i fløyten for å
signalisere at krysning måtte stanse. Dette fungerte godt.

Bildet under viser rundløypen i sentrum av Frankfurt hentet fra rittplanen. Fokuset på tilkomst for
utrykningskjøretøy er tydelig, noe som også var viktig under Bergen2017. Likhetstrekkene i planen
gav trygghet om at planleggingsarbeidet i Bergen var på riktig vei.
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11.3 Evaluering
Det er ingen tvil om at begge erfaringsreisene gav viktig kunnskap inn i planleggingsarbeidet til
sykkel-VM i Bergen. Jeg har nevnt noen helt konkrete eksempler, men det store bildet er
vanskeligere å skildre. Forståelsen av hva man skal arrangere og planlegge for, hvordan dynamikken i
arrangementet er og hvilke forventninger som ligger til grunn, er uvurderlig for de som skal gjøre
analyser og lage planer.
Det ville vært en fordel om flere sentrale personer fra det offentlige som var tilknyttet planleggingen
av sykkel-VM i Bergen hadde vært med til Doha i 2016. Til Frankfurt fikk man i mye større grad til
dette, men da på et tidspunkt hvor mange planer allerede var ferdig og man i beste fall kunne gjøre
mindre justeringer. Disse justeringene ble likevel nyttig, og helhetsinntrykket var viktig for de som
skulle planlegge de ulike delene av samferdselen, men som aldri før hadde sett ett sykkelritt.
Sykkel-VM Richmond2015 hadde også løyper gjennom sentrum av byen, det var mye tilskuere og det
var enda to år til arrangementet skulle gjennomføres i Bergen. Det var mange aktører fra Bergen og
regionen som dro dit, men blant de som til slutt satt og laget detaljerte planer for samferdsel var det
ingen som dro. Dette skyldes selvsagt også at disse personene ennå ikke var identifisert og koblet på
arbeidet med sykkel-VM, noe som også er et meget viktig læringspunkt til fremtiden. Store
arrangement er komplekse og krever god tid til planleggingsfasen for å sikre god og riktig forståelse
og dermed best mulig resultat.
Det er altså viktig å kunne identifisere behovet for hvilke funksjoner som trenger god og riktig
forståelse for arrangementet på et tidlig tidspunkt i planleggingsfasen og sende disse på relevante
erfaringsturer så tidlig som mulig.

Bildet er tatt siste dagen av Doha2016 og viser at det tross alt kom noe publikum også her.
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12 Oppsummering
Det har vært avholdt mange møter med involverte aktører i hvert av de ulike temaene som er
representert i denne rapporten. Alle aktører har stilt med gode fagfolk som har vært klar for å bidra
til arbeidet med både tid og ressurser. Samarbeidet på tvers av offentlige aktører har vært
gjennomgående bra i hele prosessen, og har skapt mange nye relasjoner som det kan og bør bygges
videre på i fremtiden.
Det første behovet som dukket opp etter tiltredelse i stillingen som samferdselskoordinator var
behovet for å få en oversikt over hvem som skal gjøre hva, og hvem som dekker utgiften.
Planleggingen av de trafikale forholdene viste mer og mer til at det ville bli behov for fysiske tiltak på
veinettet, store mengder skilt måtte utplasseres og detaljerte planer måtte utarbeides.
Samferdselskoordinator utarbeidet et notat med de mest tidskritiske punktene som trengte
avklaring. Det ble så opprettet en beslutningsgruppe som tok for seg hvert punkt i dette
avklaringsnotatet og fordelte både ansvar og økonomi.
Det har vært gjennomført et stort informasjonsarbeid i forkant av mesterskapet, hvor de trafikale
begrensningene naturlig nok har vært hovedfokus. Det har vært holdt presentasjoner i helseforetak,
foreninger, kjøpesentre og andre aktører som har følt på et informasjonsbehov. Samarbeidet med
informasjonskoordinator har vært kreativt og fungert meget godt. Innstillingen var at vi skulle stille
opp på alt vi hadde tid til, og spre informasjonen så godt som mulig. Regionale aviser har vært brukt
til å holde innbyggerne oppdatert etter hvert som planer ble klare for å offentligjøres. Det har også
vært gjennomført to nettmøter i regi av Bergensavisen hvor innbyggerne kunne sende inn spørsmål
om alt som var relatert til sykkel-VM. Fra mars 2017 hadde vi «kom og spør oss om trafikken» en
gang i måneden. Da stilte trafikkeksperter og kommunikasjonsrådgivere opp hos Innbyggerservice
hvor man fritt kunne komme innom og spørre om det man lurte på angående sykkel-VM og trafikale
forhold. Samtidig ble det arrangert nettmøte på Facebook for de som ikke hadde anledning til å møte
opp i lokalene i Kaigaten. Fra august 2017 økte vi disse møtene til en gang per uke helt fram til siste
uken før sykkel-VM startet. Da hadde mange benyttet seg av muligheten til å sende spørsmål via
Facebook og en god del hadde også vært innom og snakket med oss direkte.
All trafikkinformasjon ble lagt til arrangørens nettsider for å forenkle informasjonsinnhentingen for
publikum og innbyggere. Samferdselskoordinator og informasjonskoordinator brukte mye tid på å få
denne teksten så kortfattet men informativ som mulig og samtidig at denne teksten alltid var korrekt
og oppdatert. Et innbyggerkart ble også utarbeidet sammen med Geodata AS på bakgrunn av kart
over trafikale konsekvenser som ble utarbeidet av Bymiljøetaten sommeren 2016 sammen med
«Trafikkanalyse for Bergen2017».
Tidlig i prosessen meldte arrangøren at det kunne komme opp mot 4000 bobiler til regionen for å se
mesterskapet. På bakgrunn av dette opprettet samferdselskoordinator en egen arbeidsgruppe for å
legge til rette for et slikt massivt innrykk av bobiler. Løypenes plassering i sentrale bygater med
fortau og tett bebyggelse gjorde at det ikke kunne stå bobiler langs løypen slik man gjerne er vant til
å se fra Tour de France og lignende ritt. Alle vertskommunene ble koblet inn i gruppen, og fra Bergen
kommune deltok også brannvesen, plan- og bygningsetaten og Idrettsservice m.fl. Underveis i
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arbeidet ble det mindre og mindre sannsynlig med så mange bobiler som forespeilet, og tallet ble
flere ganger nedjustert.
Ved start av arrangementet hadde vi rundt 600 plasser tilgjengelig med dusj og toalett fasiliteter.
Utover dette hadde vi rundt det samme antallet plasser klar i beredskap, men da uten bemanning og
fasiliteter.
Etter avsluttet VM uke hadde det totalt vært 242 bobiler innom de plassene som ble opprettet. For
gruppen som stod for planlegging av alle bobilplassene er det mindre viktig hvor mange bobiler det
ble til slutt. Det viktigste var at Bergen og regionen hadde plass til alle som faktisk kom, og at vi
hadde god margin dersom svært mange bobiler kom uanmeldt for å oppleve VM.
I likhet med 17. mai 2017 ble det bestemt at det skulle innføres et sperret område i sentrum.
Arbeidet med sperreplanen var meget innviklet og tidkrevende. En liten endring i det sperrede
området medførte i praksis store endringer i antall sperrepunkt da det er et tett nettverk av gater og
smug i den sentrale bykjernen som alle kan føre inn i området. Den lange varigheten til
arrangementet (9 dager) samt hensynet til brannsikkerhet og fremkommelighet for ambulanser
gjorde også at dette arbeidet ble mer komplisert enn på 17. mai 2017, hvor alle butikker var stengt
og varigheten var kort. Det ble brukt mye tid på å finne den beste måten å ivareta både sikkerhet og
nødvendig fleksibilitet i sperringene. Sperremateriell som kan åpnes og lukkes er kostbare, og
anskaffelse av slike er en prosess som det ikke var tid til. Løsningen ble derfor å benytte kommunale
kjøretøy som flyttbar barriere. Tanken var å bemanne disse med personell fra Sivilforsvaret, men
denne anmodningen ble avslått kort tid før sykkel-VM. Politiet innhentet da bistand fra Sjøforsvaret,
som løste oppdraget på en meget god måte. Politiet bemannet selv de punktene hvor
kollektivtrafikken skulle inn på kveldstid. Nye mannskaper i sperrepostene hver dag skapte litt
utfordringer i starten, men disse ble håndtert ved at samferdselskoordinator var ute i felten og styrte
stenging og åpning av veinettet direkte med Bydrift. God kommunikasjon mot Samvirkesenteret og
dermed korte kommunikasjonslinjer var essensielt for at dette gikk så bra som det gjorde.
Det døgnstengte området skapte utfordringer for de som skal levere varer inne i området. Det er
mange butikker, restauranter og andre med behov for daglige påfyll av varer i Bergen sentrum.
Leverandørene selv melder om at sykkel-VM har ført til en del ekstrakostnader i form av ubekvem
arbeidstid for terminalansatte så vel som sjåfører, mens selve prosessen med å distribuere ut varer
har gått over all forventning. Det har vært noen tilfeller av lastebiler som har blitt nektet å slippe
gjennom sperringer på tross av godkjent akkreditering, men dette har i de fleste tilfeller vært meget
begrenset og har løst seg ved at Samvirkesenteret har kontaktet politiet og ordnet opp fortløpende.
Oppsummert har vareleveringen fungert meget bra og etter planen. Selv om det ble lagt ned mye
arbeid fra samferdselskoordinator, trafikkgruppen og seksjon informasjon så er dette fremfor alt
grunnet en dyktig og løsningsorientert næring.
Vareleveringen var ikke de eneste som ble påvirket av det sperrede området. I flere av gatene
innenfor sperringene er det til vanlig holdeplasser for drosjer. På grunn av utfordrende bemanning
og kompleksiteten i sperreplanen var det aldri aktuelt med et regime som tillot drosjer å passere
gjennom sperringene, med unntak av de fire plassene hvor buss måtte passere inn og ut. Der tillot
man også drosjer å kjøre. På disse plassene måtte det være døgnkontinuerlig bemanning med politi.
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For å bøte på manglende holdeplasser for drosjer ble det opprettet 4 store holdeplasser i utkanten
av sentrumskjernen. Disse midlertidige holdeplassene ble forsøkt plassert i utkanten av sentrum i
hver himmelretning.
Tanken bak dette var å tilrettelegge for store holdeplasser som kan betjene mange drosjer, ettersom
det ikke var åpent for gjennomkjøring i sentrum før sent på kvelden. I planleggingen til VM har
selskapene vært gode samarbeidspartnere og har kommet med gode forslag til løsninger. Intern
kjøring i avstengte områder med overgang til annen drosje på det åpne veinettet er eksempel på
meget løsningsorientert holdning.
All erfaring fra tidligere viser at drosjer er noe som er svært ressurskrevende å følge opp i praksis,
med drosjer som tar seg til rette og trosser trafikale bestemmelser. Erfaringer fra sykkel-VM er ikke
noe unntak fra dette og gir et noe negativt resultat på en prosess som ellers har vært god.
Langs en del av veiene som under sykkel-VM var løype eller fikk en annen viktig funksjon, som for
eksempel prioritert kollektivtrafikk, står det til vanlig svært mange biler lovlig parkert. I april 2017
gjennomførte Parkeringsavdelingen ved Bymiljøetaten to tellinger i de berørte gatene. Tellingene ble
gjennomført på kveld og morgen og viste at opp mot 600 biler måtte vekk. Som vanlig når det gjelder
parkering så fikk disse nye reguleringene mye spalteplass i de store regionale avisene. Det var stort
fokus på kommunens oppbemanning av parkeringsavdelingen, og hvor mange ileggelser som ble
skrevet på feilparkerte biler i løypene. Dette har nok bidratt til å spre budskapet om de midlertidige
reguleringene. Alle beboerne i de aktuelle gatene fikk også tilsendt brev fra Bergen kommune med
informasjon om hva som kom til å skje i deres gate. Alternativ parkering ble tilbudt på grusbaner og
annen kommunal eiendom i nærområdene. Det kom ikke noen meldinger om problemer med
kapasitet eller tilkomst på noen av plassene.
Valget med å ha sykkelløypen gjennom Haukelandstunellen samtlige dager under sykkel-VM brakte
med seg stor usikkerhet rundt den trafikale situasjonen for sykehusene. Med 2000 innleggelser daglig
og mange ansatte som kjører bil så var Helse Bergen bekymret for at det resterende veinettet til og
fra sykehusene skulle bryte sammen under VM. Frykten var at dersom trafikksituasjonen rundt
sykehusene ble ille nok ville i ytterste konsekvens liv kunne gå tapt.
Rapporten «Trafikkavvikling Haukeland og Haraldsplass sykkel-VM» ble utarbeidet for å se hvor reell
denne bekymringen for trafikal kollaps var. Konklusjonen i rapporten var at veiene som ble
tilgjengelig i stengeperioden under sykkel-VM ville kunne håndtere den daglige situasjonen til og fra
sykehusene, men at det i makstimene (kl. 14.00 – 16.00) ville være langsom kø på 400 kjøretøy i
timen. Dette under forutsetningen at det i disse to timene var samme antall biler i drift på disse
veiene som på en vanlig hverdag. Det ble ikke rapportert om noen trafikale problemer rundt
sykehusene under gjennomføringen av sykkel-VM. Politiet hadde flere trafikk poster i området, og
alle rapporterte om rolige dager. Også sikkerhetsenheten på Haukeland har bekreftet i sin
tilbakemelding at trafikken gikk stille og rolig for seg, etter planen.
For å sikre kontinuerlig drift av kommunale tjenester ble det startet et eget underprosjekt med en
egen driftskontinuitetskoordinator. Mange kommunale tjenester innebærer bruk av kjøretøy, og
samferdselskoordinator deltok på mange informasjons- og analysemøter i dette prosjektet for å sikre
riktig forståelse av de trafikale begrensningene og mulighetene.
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Som samferdselskoordinator har jeg gjennomført to erfaringsreiser for å lære mer om sykkel-VM og
arrangering av store sykkelritt. Første reise gikk til sykkel-VM 2016 i Doha og var meget lærerik. Selv
om tilskuerdimensjonen var fraværende i Qatar, så fikk man likevel en meget god innsikt i hvor stort
dette arrangementet er, og hvor mye det påvirker samferdselen. Mer praktiske ting som åpning og
stenging av veiene var også nyttig å ha med seg videre i planleggingen av VM på hjemmebane. Det
kan ikke understrekes nok hvor viktig slike reiser er før man skal planlegge store arrangement, og en
reise til VM i 2015 hadde vært tidsmessig enda bedre. Det var også mange andre aktører innen
samferdsel som burde reist til Doha. Våren 2017 dro en liten gjeng, ledet av samferdselskoordinator,
til Frankfurt for å besøke deres årlige sykkelritt. Dette rittet ble valgt fordi det hadde en liten
rundløype i sentrum av byen, og fordi de avholdt 16 konkurranser samtidig, som et slags mini-VM. På
denne turen var det adskillig flere relevante aktører som dro. Forståelsen av hva man planlegger for
er essensielt for å levere gode planer, og da må man til tider søke slik erfaring fra andre byer som
planlegger lignende arrangement.
Under gjennomføringen av sykkel-VM merket man i Samvirkesenteret at det var en stor nedgang i
trafikken når det nærmet seg stengetidspunktet klokken 08.30. Det var helt tydelig at budskapet om
stenging hadde nådd fram, og folk hadde innrettet seg. Særlig tidlig i uken så man også at denne lave
trafikken holdt seg utover dagen. Torsdag 21. september var det «hviledag» i arrangementet. Det var
altså ingen konkurranser, men det var likevel stengte veier grunnet trening og publikumsritt i
løypene. Denne dagen var det mye trafikk fra formiddagen og godt utover kvelden, noe som
resulterte i lange køer på veinettet.
Dette kan ha sammenheng med at media omtalte denne dagen som en hviledag, men det kan også
henge sammen med at trafikken hadde gått meget rolig for seg i de tre første arbeidsdagene, og
mange tenkte gjerne at det ikke hadde betydning dersom «bare jeg» tar bilen. I tillegg til dette var
det arrangert «ByNatt» i Bergen denne torsdagen, med utvidet åpning i butikker, konkurranser m.m.
Denne torsdagen ble det så mye kø at politiet, i samråd med Veitrafikksentralen, besluttet å stenge
av Fløyfjelltunellen når køen sto gjennom hele denne, for så å slippe opp igjen i puljer. Også fredag
22. september hadde betraktelig mer trafikk enn ukens tre første dager, noe som kan tyde på at det
ikke primært var hviledagen og «ByNatt» som lå bak økningen. Dette er en utvikling som man ser
igjen hver gang det skjer store omlegginger i trafikken med at det bølger litt fram og tilbake i en uke,
før det går seg til med nytt kjøremønster. Til tross for økt trafikk disse to dagene, da særskilt på
torsdagen, ble trafikkbildet under sykkel-VM mye bedre enn fryktet.
Åpning av veinettet etter dagens ritt var satt til kl. 19.00 hver dag unntatt første treningsdag. I
henhold til det oppsatte programmet så hadde man fra en til to timer (avhengig av konkurransedag)
på å flytte gjerder, etablere sperringer m.m. Dette åpningtidspunktet klarte man kun å overholde en
dag, og den lengste forsinkelsen var til ca. 19.40 på siste dag. Prosessen med å flytte på de ca. 1900
gjerdene og etableringen av de tunge sperringene tok rundt 75 minutter, og det viste seg at denne
prosessen ikke var mulig å gjøre raskere.
Når sykkelrittet stadig ble forsinket iht. kjøreplan kom ikke arbeidet med å klargjøre for åpning i gang
tidsnok til at det var mulig å nå åpning til kl. 19.00.
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Dette førte til en del frustrasjon blant bilister som forventet et åpent veinett klokken 19.00, og denne
frustrasjonen gikk i flere tilfeller ut over politibetjentene som bemannet de ulike postene. I denne
åpningsprosessen gikk samferdselskoordinator ut i gatene og fulgte opp etableringen av tunge
sperringer, oppfølging av arrangørens ryddeplan gjennom det døgnstengte området i sentrum og at
politiets bemanning i sperrepostene kom på plass til rett tid med kjennskap til instruks.
Fra arbeidet ute i gaten var det fortløpende sambandskontakt med Samvirkesenteret, en løsning som
fungerte meget bra og gjorde at meldingstjenesten inn (og ut) gikk kjapt og effektivt.
Takket være god planlegging fra aktører som gjorde hverandre gode så gikk gjennomføringen av
sykkel-VM meget bra. Arbeidet var svært hektisk de siste 6 månedene for å komme i mål før
arrangementet. Felles for alle som har deltatt i planleggingen er ønsket om å ha bedre tid. De som
stod for planlegging av detaljene kunne med fordel vært involvert mye tidligere, minimum to år før
VM startet. Det hadde også vært nyttig om flere hadde kjennskap til hvordan sykkelritt er i praksis.
Noen få fikk dra på lignende ritt for å lære, mens aktører i de ulike etatene som ikke hadde
detaljansvar for gjennomføringen har reist på slike arrangement i flere år. Dette er et viktig
læringspunkt til fremtidige arrangement av byomfattende karakter.
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Sammendrag

Sykkel-VM 16.-24. september 2017 er det største arrangementet noensinne på Vestlandet med
gjennomgripende konsekvenser for regionen. Arena for det ni dager lange arrangementet var
offentlige veier som i hovedsak ble stengt mellom klokken 08.30 og 19.00. Dagliglivet i Bergen og
regionen ble snudd på hodet: Kollektivtrafikk måtte legges om, biltrafikken reduseres og helsetilbud
og andre tjenester tilpasses. Både privatpersoner og virksomheter måtte planlegge hverdagen.
Informasjonsbehovet i forkant og under VM var enormt og informasjonen måtte komme tidlig,
tydelig og samordnet for å sikre en trygg hverdag for innbyggerne, uten uønskede hendelser.
Offentlige aktører og arrangøren samarbeidet tett om å koordinere sin informasjon om sykkel-VM.
Ansvarsprinsippet og samvirkeprinsippet ble lagt til grunn her som for resten av arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap for VM: Hver aktør fulgte opp sin samfunnsrolle og svarte for seg.
Samtidig samarbeidet man på tvers om en rekke forebyggende tiltak og informasjonsberedskap
under selve arrangementet.
Ingen aktører hadde, formelt, et overordnet ansvar for informasjon om VM og konsekvensene for
regionen. I stedet ble det løst, som for øvrige oppgaver under sykkel-VM, som samarbeid. En gruppe
for innbyggerinformasjon ble opprettet tidlig og fungerte som et nettverk. Bergen kommune
koordinerte gruppens felles aktiviteter og stod for utarbeidelse av overordnet trafikkinformasjon,
inkludert et eget innbyggerkart.
Samarbeidet om innbyggerinformasjon for sykkel-VM ga gode resultater. Biltrafikken ble, ifølge
Statens vegvesen, redusert med om lag femti prosent i forhold til vanlig. Dette hadde ikke vært mulig
å få til uten god informasjon både i forkant og under VM.
Innbyggerne gir også klart uttrykk for at de ble godt informert. I en undersøkelse utført av Respons
Analyse for Bergen kommune i etterkant av VM, svarer 61 prosent av bergenserne at de i stor grad
fikk informasjonen de trengte om hvordan sykkel-VM påvirket ens hverdag. Ytterligere 22 prosent
mener de i noen grad fikk informasjonen de trengte. Resultatet kan tolkes slik at hele 83 prosent i
hovedsak mener at de fikk informasjonen de trengte for å planlegge hverdagene under VM.
Aktørene vil nå videreføre samarbeidet også etter VM for å møte nye utfordringer på en enda bedre
måte. Erfaringene fra VM viser at det ligger store gevinster i samarbeid om samordnet informasjon.
Vi både hjalp innbyggerne og gjorde hverandre gode.
Samtidig ligger det et forbedringspotensial i dette samvirket. Selv om hver aktør har sin definerte
samfunnsrolle og tilhørende informasjonsansvar, krever store arrangementer og hendelser at man
møter innbyggerne med enkel tilgang på enhetlig informasjon. Dette krever god og tidlig felles
planlegging, med tydelig avklaring av roller og ansvarsfordeling.
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3

Innledning

Takk til alle som samarbeidet om innbyggerinformasjon under VM!
Sykkel-VM 2017 er et av verdens største idrettsarrangement og det største arrangementet som har
vært arrangert i Bergensregionen. Arrangementet 16.-24. september 2017 medførte store
ringvirkninger og dermed et enormt informasjonsbehov hos innbyggerne. Hver dag i ni dager var en
rekke veier stengt for trafikk, i hovedsak mellom 08.30 og 19.00.
Informasjonsbehovet ble ivaretatt som et tett samarbeid mellom aktører som har
innbyggerinformasjon som en viktig samfunnsoppgave. Samarbeidet, inkludert både gode resultater
og store utfordringer, gir grunnlag for mye læring.
Målet med denne rapporten er todelt. Arbeidet med innbyggerinformasjon for sykkel-VM var
omfattende og det er viktig å dokumentere de viktigste tiltakene. Så kommer evalueringen som skal
peke fremover og i hovedsak svarer på to spørsmål:



Hva var spesielt vellykket?
Hva kunne vi gjort bedre?

Arbeidet frem mot å arrangere sykkel-VM har involvert mange aktører og delprosjekter. Å skille ut
informasjonsarbeidet som en egen del, har både fordeler og ulemper, også i evalueringen.
Informasjonsarbeid er både en egen aktivitet og en rød tråd gjennom alle deler av arbeidet med
sykkel-VM, særlig knyttet til det store samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.
Mange tenker på kommunikasjon som medieoppslag, nettsider og andre tiltak rett ut mot store
befolkningsgrupper. Men kommunikasjon er også et arbeidsverktøy for relasjonsbygging og dialog for
samarbeid om å løse konkrete oppgaver. I denne rapporten det likevel lagt mest vekt på ekstern
kommunikasjon rettet mot eksterne målgrupper - innbyggerne i regionen. Videre er det avgrenset til
informasjon som gjelder konsekvensene av sykkel-VM for hverdagslivet i Bergen.
Flere av aktørene, særlig arrangør og vertskommuner, har selvsagt også brukt store ressurser på å
informere om selve arrangementet for å motivere innbyggerne til å delta som publikum under VM.
Her har de ulike delene av informasjonsarbeidet selvsagt også støttet opp om hverandre. Folk som
gleder seg til noe, er trolig også mer motivert for å tåle noen hindringer på veien. Denne rapporten
legger likevel mest vekt på informasjonstiltak som hadde som mål å få hverdagen til å fungere.

3.1

Om rapporten

Rapporten har flere kilder for dokumentasjon og evaluering. Informasjonskoordinator hos Bergen
kommune for sykkel-VM har gått gjennom møtereferater, egne notater og annen dokumentasjon for
hendelser det siste året og gjort sine vurderinger. I materialet finnes dessuten konkrete
resultatmålinger for informasjonsarbeidet i form av to innbyggerundersøkelser og trafikktall for VM
fra Statens vegvesen. I tillegg er det gjennomført et evalueringsmøte mellom involverte aktører 18.
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oktober 2017. Til sammen leder denne gjennomgangen til en avslutning med konklusjoner om
arbeidet og anbefalinger for informasjonsarbeidet i tilsvarende prosjekter senere.
Etter en gjennomgang av formelle strukturer, møtepunkt og aktører, behandles de viktigste
informasjonstiltakene kronologisk, først med vekt på forebyggende informasjonsarbeid, og så om
informasjonsberedskap og -samarbeid under selve VM. Siste del vies evaluering fra aktørene,
oppsummering og anbefalinger videre.

3.2

Om arrangementet sykkel-VM

Sykkel-VM 2017 ble i all hovedsak en stor suksess med spektakulære løyper, spennende sykkelritt,
styrking av folkehelse og sykkelinteresse, bred involvering av regionens kulturmiljø og ikke minst en
stor folkefest med et historisk begeistret publikum i et av verdens vakreste landskap. I sykkelmiljøet
omtales sykkel-VM 2017 i Bergen som tidenes beste. Det var selskapet Bergen 2017 AS, heleid av
Norges Cyckleforbund (NCF), som var ansvarlig arrangør, og kommunene Askøy, Bergen, Fjell og
Øygarden var sammen med Hordaland fylkeskommune vertskap for arrangementet.
Fakta om sykkel-VM 2017:
• 16.-24.september 2017
• 9 dager, 12 profesjonelle konkurranser
• Kulturprogram i Bergen, Askøy, Fjell og Øygarden
• 3000 deltakere i det offisielle publikumsrittet
• 1.500 skolebarn deltok i det offisielle sykkeltoget
• 1.257 utøvere fra 77 nasjoner
• 5.000 akkrediterte fra 120 forskjellige nasjoner
• 850 presse og media fra 34 forskjellige nasjoner
• Mer enn 700.000 tilskuere
• Mer enn 2.000 frivillige fra mer enn 80 nasjoner

Konkurransene hadde følgende overordnede program:
Dato
Lørdag 16.09.17
Søndag 17.09.17
Mandag 18.09.17
Tirsdag 19.09.17
Onsdag 20.09.17
Torsdag 21.09.17
Fredag 22.09.17
Lørdag 23.09.17
Søndag 24 09.17

Hva
Trening
Lagtempo
Tempo
Tempo
Tempo
Trening
Fellesstart
Fellesstart
Fellesstart

Hvor
Askøy, Bergen
Askøy, Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Øygarden, Fjell, Bergen
Øygarden, Fjell, Bergen

Damer, Menn
Junior Damer, U23 Menn
Junior Menn, Elite Damer
Elite Menn
Junior Damer, U23 Menn
Junior Menn, Elite Damer
Elite Menn
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3.3

Bakgrunn for informasjonsarbeidet

Konsekvensene av det spektakulære VM-programmet ble tidlig klart. Mange veier ville bli stengt for
trafikk, store deler av dagen i ni hele dager. Dette fikk store konsekvenser for både beredskap og
hverdagsliv i hele regionen, og spesielt i Bergen som var berørt alle dager.
Bergen kommune opprettet i 2015 et eget prosjekt for sykkel-VM, ledet fra Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektleder har vært beredskapssjef Ivar Konrad Lunde. Det ble i
tillegg ansatt en egen koordinator for samfunnssikkerhet. I løpet av 2016 ble det klart at det var
behov for ytterligere tre koordinatorer og delprosjekt for (kommunal) driftskontinuitet, samferdsel
og informasjon. Prosjektet har dermed både stått for organisering av Bergen kommunes egne
forberedelser til VM, og vært koordinerende ledd for samarbeid i hele regionen.
Til grunn for det forsterkede beredskapsarbeidet lå den overordnede Risiko- og sårbarhetsanalyse
som viste tydelig behov for omfattende beredskapstiltak på grunn av omfattende stenging av vei. Et
svært viktig dokument ble Trafikkgruppens analyse som kom august 2016. Her var konsekvensene av
stengte veier visualisert i form av kart med soner for områder som ble sterkest berørt av
trafikkendringene. Notatet med trafikkanalysen konkluderte med at mange offentlige og private
aktører ville bli sterkt berørt og måtte planlegge for VM. Tidlig informasjon ble identifisert som
avgjørende for å få til dette.
Parallelt med dette arbeidet ble tidlige, enkeltstående informasjonstiltak satt i gang. Det ble blant
annet kalt inn til pressekonferanse 4. mai 2016 i regi av Bergen kommune, politiet og Bergen 2017.
Her ble det advart mot store trafikkendringer under sykkel-VM. Informasjon ble samtidig lagt ut på
Bergen 2017s nettsider med lovnad om oppdateringer på trafikkbildet frem mot VM. Senere i 2016
gikk Bergen kommune ut både i Bergens Tidende og Bergensavisen med informasjon om
trafikksituasjonen, samt det generelle samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet mot VM. Andre
aktører var også ute med sterke «anmodninger». I desember 2016 la Askøy kommune ut en video i
sosiale medier hvor man advarte mot å unnfange barn som ville få termindato under VM på grunn av
dårlig fremkommelighet på veiene. Videoen fikk mye medieoppmerksomhet, også nasjonalt. Mange
samfunnsaktører var også i god gang med å informere sine interessenter direkte.
Informasjonsrådgiver i Bergen kommune, Toril Berle Schalck, ble fra høsten 2016 utleid til Bergen
2017 som kommunikasjonssjef. I første omgang var stillingen deltid, men så på fulltid fra 1. januar
2017. Før Schalck gikk over i denne rollen, hadde hun lagt grunnlaget for mye av
kommunikasjonsarbeidet etter å ha fulgt arbeidet med sykkel-VM over flere år som
kommunikasjonsrådgiver.
Status senhøsten 2016 var at det hastet å få i gang et strukturert samarbeid om tidlig og enhetlig
informasjon overfor innbyggerne. Selv om innbyggerne var advart om «mange stengte veier» var ikke
de konkrete konsekvensene kjent, for eksempel stengetider og hvilke områder som ble mest berørt.
Kartene med trafikkanalysen var spredt blant mange aktører, men det var ikke lagt en strategi for
offentliggjøring i media og samordning av informasjon. Bergen kommune tok derfor initiativ til det
som skulle bli Gruppe for innbyggerinformasjon.
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4

Organisering av informasjonsarbeidet

Bergen kommune, ved Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, inviterte 14. desember 2016 til
møte blant de mest sentrale beredskapsaktørene for å etablere en egen informasjonsgruppe.
Aktørene – Bergen kommune, politiet, Haukeland universitetssjukehus, Bergen 2017 og Skyss – ga
alle sin tilslutning til samarbeid i dette møtet. Bergen kommune ønsket å koordinere gruppens
arbeid og kalle inn til møter. Dette var de andre aktørene positive til. Det var derimot ikke ønske om
å etablere nye strukturer i form av for eksempel et eget, felles informasjonssenter under sykkel-VM.
Gruppen ble raskt utvidet med flere medlemmer og har fungert som et nettverk for samordning av
informasjon og arbeid på tvers med en rekke konkrete tiltak. Organiseringen av dette arbeidet er
beskrevet i dette kapittelet. I de to påfølgende kapitlene er den viktigste delen av
informasjonssamarbeidet, og erfaringer fra dette, dokumentert. Vedlagt til denne rapporten finnes
også en kronologisk logg over hovedaktivitetene.

4.1

Koordinatorrollen

Bergen kommune (BK) har koordinert arbeid i nettverket, men ikke hatt en formalisert lederrolle.
Informasjonskoordinator (Gro Malnes Øvrebø) startet formelt i jobben 1. januar 2017, men gjorde
noe forarbeid før årsskiftet, inkludert gjennomføring av møtet 14. desember. Oppgavene videre var å
følge opp gruppens felles møtepunkter og samarbeid om konkrete tiltak. Informasjonskoordinatoren
var også hovedansvarlig for å utarbeide felles, overordnet trafikkinformasjon til innbyggerne,
inkludert egen kartløsning. Hun fikk også – i praksis – en rolle som «controller» og fulgte med på
aktørenes informasjon for å fange opp eventuelle uklarheter overfor innbyggerne.
De andre koordinatorene i prosjektet for samfunnssikkerhet og beredskap (samfunnssikkerhet,
driftskontinuitet og samferdsel) i Bergen kommune har hatt formelle rammer å forholde seg til i form
av styringsdokumenter og arbeidspakker. Informasjonskoordinator har ikke forholdt seg til noen
egne, formelle rammer utover å være deltaker i prosjektet for sykkel-VM ved Seksjon for
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune. Ansettelsesforholdet har formelt vært ved
Seksjon informasjon, Bergen kommune, som del av informasjonsdirektørens rådgivergruppe.
Informasjonskoordinator har her også fungert som intern koordinator for Bergen kommunes
kommunikasjonsarbeid for sykkel-VM.
Figuren på den neste siden viser informasjonsarbeidet og -koordinators plassering i det større
arbeidet for sykkel-VM.
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Figur 1: Organisering av Bergen kommunes arbeid med sykkel-VM. Informasjonskoordinators rolle er
plassert helt til høyre i figuren. Det ble aldri etablert arbeidsgrupper under informasjonskoordinator.

4.2

Deltakere

Følgende aktører har vært tilknyttet nettverket, med nevnte hovedkontakter:











Bergen kommune (BK) – Gro Malnes Øvrebø, informasjonskoordinator
Under sykkel-VM: Eva Hille, informasjonsdirektør
Bergen 2017 (B2017) – Toril Berle Schalck, kommunikasjonssjef
Vest politidistrikt (Politiet) – Gry Halseth, kommunikasjonsrådgiver
Skyss (Skyss) – Ingrid Dreyer, kommunikasjonsrådgiver
Helse Bergen (HB) – Aleksander Valestrand, kommunikasjonsrådgiver
Statens vegvesen (SVV) – Charlotte Villanger Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
Askøy kommune – Dag Folkestad, kommunikasjonssjef
Fjell kommune – Vigleik Brekke, informasjonsjonsrådgjevar
Øygarden kommune – Ingunn Teigen, serviceleiar
Bergen og omland havnevesen (BOH) – Astrid Tomassen, kommunikasjonsansvarlig
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4.3

Haraldsplass diakonale sykehus (Haraldsplass) – Ingrid Lovise Færøyvik, kommunikasjonssjef
Bergen brannvesen (BB) – Trine Sivertsen Sommerlade, informasjonsleder
BIR (BIR) – Kari Mjømen, kommunikasjonsrådgiver
Hordaland fylkeskommune (HFK) – Janne Værnø, kommunikasjonsdirektør
Fylkesmannen i Hordaland (FMH) – Edvard Høgestøl, seniorrådgiver

Møter og kontakt

Det ble avholdt seks møter i nettverket, inkludert møter for etablering og evaluering. Bergen
kommune inviterte til alle møter med unntak av møtet like før VM som ble arrangert av Bergen 2017.
De fleste har vært på alle eller flere møter, mens noen aktører først og fremst har vært holdt
orientert via innkallinger og referat. Flere av aktørene har hatt flere navn koblet på epostlister for
direkte informasjon fra nettverket.
Når
14. desember 2016
16. januar 2017

Tema
Etablere gruppe
Gruppemøte

Hvor
Bergen Rådhus
Bergen Rådhus

8. mars 2017

Gruppemøte

Bergen Rådhus

19. mai 2017

Risikomøte
kommunikasjon

Bergen Rådhus

7. september 2017

Oppdaterings- og
koordineringsmøte før
VM
Evalueringsmøte

Bergen 2017
(Grieghallen)

18. oktober 2017

Bergen Rådhus

Deltakere
BK, B2017, politiet, Skyss, HB
BK, B2017, Skyss, HB, Askøy og
Fjell. (Også invitert: Politiet,
SVV, HFK, Øygarden)
BK, B2017, politiet, Skyss, HB,
SVV, BOH, Askøy, Fjell,
Øygarden (Også invitert: HFK)
BK, B2017, politiet, Skyss, HB,
SVV, BOH, Haraldsplass, HFK,
Askøy, Fjell, Øygarden (Også
invitert: BB, HFK, FMH)
BK, B2017, politiet, Skyss, HB,
BB, Askøy, Fjell, BIR
(Også invitert: SVV, HFK,
Haraldsplass)
BK, B2017, politiet, Skyss, HB,
SVV, BIR, BB, Askøy, Fjell,
Øygarden (Også invitert: HFK,
FMH, Haraldsplass)

I tillegg har gruppens medlemmer vært invitert på følgende fellesmøter for alle aktører involvert i
samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap:




Møte om kartløsning 9. januar 2017
Erfaringsseminar 3. og 4. mai
Fellessamling beredskap 11. September

Den enkelte aktør avgjorde som nevnt sin egen aktivitet i forhold til møter. Alle kjerneaktører ble
invitert raskt inn desember 2016 eller januar 2017. Noen kom med litt senere, som for eksempel BIR
og Bergen og omland havnevesen som selv meldte sin interesse for samarbeid. Bergen brannvesen
ble først holdt orientert via Bergen kommune, og ble så invitert inn som selvstendig aktør før
risikomøtet kommunikasjon i mai måned. Fylkesmannen i Hordaland ble invitert inn til risikomøtet i
mai, på grunn av deres formelle beredskapsrolle i regionen.
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Møtene fungerte svært godt for å trekke opp felles linjer, utveksle erfaringer med
innbyggerinformasjon, bli kjent og bygge nettverk. Hovedutfordringene var plassering av ansvar for å
følge opp konkrete oppgaver, og ikke minst utarbeiding av konkrete råd for informasjon. Der var ikke
alltid aktørene like samstemte siden man også hadde delvis ulike mål med kommunikasjonen.
Flere aktører ga derfor tidlig uttrykk for at de ikke så det store behovet for mange møter hvor alle var
til stede. Det viktigste var å få ting gjort og få etablert samarbeid på tvers for å løse konkrete
oppgaver. Kontakten i nettverket har derfor i stor grad foregått med tett kontakt på e-post, telefon
og uformelle møter mellom to eller flere aktører avhengig av sak og behov. Den hyppige kontakten
har styrket nettverket og ført til fleksible og raske løsninger for utfordringer som har oppstått.

4.4

Arbeidsfordeling

I etableringsmøtet 14. desember 2016 ble aktørene presentert for noen tydeligere utfordringer til
informasjonsarbeidet og spørsmål om hvordan disse kunne løses i fellesskap, lagt frem av
prosjektleder ved Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune:
Etablere informasjonskoordinatorgruppe







Etablere informasjonskoordinatorgruppe
Identifisere gruppekoordinator og deltakere
Planlegge oppstartsmøte og møteplan
Utarbeide felles strategi, plan og retningslinjer
Etablere felles informasjonsplattform og karttjenester
Planlegge felles informasjonskampanjer

Etablere felles informasjonstjeneste under Sykkel-VM






Informasjons- og servicesenter
Internettjeneste
Telefontjeneste
Samhandling med Samvirkesenter
Samhandling med Pressesenter

Aktørene ga sin tilslutning til de første fire punktene, men var mer avvisende til resten av listen,
særlig siste halvdel om felles informasjonssenter under VM. Det ville ikke være mulig for politiet,
Helse Bergen og Skyss å bidra med ekstra ressurser inn i et fellesprosjekt for informasjon. I
utgangspunktet hadde alle store nok utfordringer med å bemanne opp egne, etablerte tjenester for
sykkel-VM. Et annet viktig argument var at effektiv kommunikasjon, særlig ved ekstraordinære
hendelser, skjer når folk – både egne ansatte og publikum – forholder seg til kjente, etablerte kanaler
og linjer.
Det ble altså enighet om at alle skulle svare for seg og samarbeide der det ble behov. Samtidig var
behov for overbygning og samordning tydelig identifisert. Alle ønsket å unngå at innbyggerne ble
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sendt i en unødvendig runddans mellom ulike aktører. Det ville likevel ikke være tid eller mulighet til
å etablere en egen trafikkside hvor all informasjon om biltrafikk på kommunale og regionale veier,
samt kollektivtrafikk og andre forhold var integrert. Slike sider finnes i dag, for eksempel hos
«Transport of London»1, og også hos Google maps i byer hvor transportaktører har data som kan
eksporteres til Google. Kort oppsummert finnes ikke en slik løsning i Bergen i dag, og det var ikke tid
og ressurser til å opprette dette for sykkel-VM. Samtidig var alle forberedt på å møte behovet for
enkel navigasjon i et komplekst trafikkbilde.
En inngangsportal til praktisk informasjon var allerede etablert hos Bergen 2017. Der hadde det
allerede ligget overordnet trafikkinformasjon en stund, og i teksten var det lovet at informasjon ville
bli oppdatert fortløpende på arrangørens nettside. I etableringen av gruppen for
innbyggerinformasjon ble det derfor tidlig enighet om at arrangørens nettside skulle videreføres som
en «inngangsportal» med lenker videre til utdypende informasjon hos ansvarlige aktører som Skyss,
Statens vegvesen, Helse Bergen, kommunene og andre.
Det ble naturlig at Bergen kommune tok hovedansvar for å utarbeide overordnet trafikkinformasjon
og kart, siden Bergen 2017 ikke hadde ressurser til å påta seg dette alene. Bergen kommune var
dessuten den største og mest berørte vertskommunen med allerede etablert ansvar for samarbeid
om samfunnssikkerhet og beredskap for sykkel-VM. Her hadde informasjonskoordinator tilgang på
ressurser som for eksempel en egen samferdselskoordinator som fikk en svært viktig rolle for
kvalitetssikringen av trafikkinformasjonen.
Koordinatorrollen ble underveis tolket av noen som en lederrolle hvor «Gruppe for
innbyggerinformasjon» ble sett på som en selvstendig arbeidsgruppe eller aktør, ikke et nettverk. Det
hendte at representanter hos ulike aktører måtte minnes på at de måtte koordinere med egne
kommunikasjonsrådgivere og ikke overlate ansvaret til Bergen kommune. Slike episoder var ikke
uventet, gitt den enorme kompleksiteten i arbeidet med å planlegge sykkel-VM, både i fellesskap og
innenfor hver av de involverte organisasjonene.
Informasjonskoordinators totalvurdering er at organiseringen og arbeidsfordelingen i stor grad
fungerte. Veien ble til mens vi gikk den sammen. Ingen hadde arrangert sykkel-VM før og
kompleksiteten krevde stor kreativitet og vilje til å ta i et tak sammen. Samtidig var det helt
nødvendig at noen, denne gangen Bergen kommune, tok et overordnet ansvar for å koordinere
samarbeidet og ha et overblikk.

1

https://tfl.gov.uk/
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5

Forebyggende informasjon

Som nevnt ble det allerede på vårparten i 2016 gjort fremstøt overfor media og på nettsider for å
varsle innbyggerne om store trafikkomlegginger under VM. De helt konkrete konsekvensene, og ikke
minst tidspunkt for stengte veier, var derimot ikke kjent. 13. februar 2017 ble det man kan kalle «den
felles informasjonskampanjen» satt i gang. Bergen kommune inviterte da til pressemøte sammen
med Hordaland Fylkeskommune og Skyss. Her ble stengetider og konsekvensene for trafikk
presentert.
Rene forbud og fysiske stengsler er de mest effektive tiltakene for å endre eller stoppe atferd.
Kommunikasjon er et viktig, supplerende tiltak. For sykkel-VM var det ikke nok å «bare» informere
om når veiene ble stengt. Enda viktigere var det å få folk til å endre atferd (les: la bilen stå) og aktivt
planlegge sin egen, individuelle hverdag under VM. Det måtte også informeres tydelig om
konsekvenser for offentlig helsetilbud og andre tjenester som måtte tilpasse driften til sykkel-VM.
Budskapet måtte gjentas og gjentas frem til VM. Det ble gjort et omfattende arbeid for å få til dette,
både felles tiltak i regi av Bergen kommune og hos den enkelte aktør. Dette kapittelet forteller om de
største tiltakene, og ikke minst om hovedutfordringene og hvordan de ble løst. En logg over tiltakene
ligger som vedlegg til denne rapporten.

5.1

Mål og budskap

Til tross for noen ulike mål med hver aktørs kommunikasjon hadde alle samme hovedmål; at
innbyggerne skulle få tidlig og tydelig informasjon slik at de kunne planlegge for VM.
Gode budskap er enkle og tydelige, de viser én retning. Budskap for sykkel-VM hadde to mål:



Endre atferd: La bilen stå og planlegge hverdagen.
Motivere for sykkel-VM.

Dette var en krevende balansegang som preget hele arbeidet mot sykkel-VM. For sterke budskap om
«la bilen stå», skapte frykt for at man snakket ned sykkel-VM og skremte folk bort fra byen og
arrangementet. Samtidig var trafikkanalysen tydelig: Biltrafikken måtte reduseres ved hjelp av
informasjon. Fysiske tiltak som sperringer og parkeringsforbud ville bare forskyve trafikkbildet og
føre til overbelastning av det øvrige veinettet. En annen utfordring var at man ikke hadde løsninger å
tilby alle innbyggerne. Skyss var for eksempel tydelige på at deres kollektivtilbud ikke kunne ta unna
alle som ville la bilen stå til fordel for alternativ transport.
Det ble ikke laget en felles informasjonsplan med felles budskap, men gjennom møter og annen
dialog ble det tydelig at det hersket stor enighet om viktige prinsipper for kommunikasjon, bygget på
aktørenes brede kompetanse innen kommunikasjonsfaget og erfaring fra store hendelser og
beredskapsarbeid:




Være tydelig og åpen
Ikke «skjønnmale» eller dekke over
Gi råd om gode løsninger der er mulig.
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Det siste punktet var også særlig krevende, siden det var vanskelig å finne generelle råd utover «La
bilen stå» og «Planlegg hverdagen». Her ønsket alle aktørene å gi konkrete råd for å være
løsningsorientert og hjelpe innbyggerne. Samtidig var det ingen som hadde lyst til å holdes ansvarlig
for valg som måtte tas individuelt, for eksempel ved å gi råd som «Ta hjemmekontor!». Derfor ble
strategien oppsummert at man ga tidlig og utfyllende informasjon slik at enkeltpersoner og
virksomheter fikk et best mulig grunnlag for å velge egne løsninger. Som resten av denne rapporten
viser, er det grunn til å tro at denne strategien, med tydelig forventingsstyring, var riktig.

5.2

Samordnet trafikkinformasjon

Selve navet i innbyggerinformasjonen ble en egen nettside for trafikkavvikling hos Bergen 2017.
Derfra gikk det tydelige pekere videre til aktørenes nettsider for utdypende informasjon om
kollektivtrafikk (Skyss), sykehus, kommunal drift, og etter hvert også for trafikk på hovedveiene
(Statens vegvesen). Bergen 2017-siden ble sånn sett en portal videre, og ga én hovedadresse på nett
for «alt om trafikken». Dette fungerte i hovedsak godt, men når så mange lenker til og fra hverandre
er det alltid lett å gjøre brukeren forvirret. Både informasjonskoordinator og den enkelte aktør i
nettverket brukte derfor mye tid på å varsle hverandre og justere eget innhold for å sikre god
navigasjon.

Skjermdump 1: Utsnitt fra felles trafikkinformasjon hos Bergen 2017 etter siste oppdatering før sykkel-VM.
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Hovedteksten hos Bergen 2017, og tilhørende kart (se neste underkapittel), ble i hovedsak utarbeidet
av Bergen kommune, ved informasjonskoordinator og samferdselskoordinator. Bergen 2017s
kommunikasjonssjef tok seg av selve publiseringen og kontinuerlig retting og presisering i tekst ved
behov. Hovedendringer ble gjort i større revisjoner i februar, juni og til slutt tidlig i september. De
øvrige aktørene, særlig Skyss og Statens vegvesen, bidro også med viktige innspill og kvalitetssikring.
Sykkel-VM hadde en egen trafikkgruppe som hadde vært operativ lenge og ble ledet av Statens
vegvesen med medlemmer fra Bergen kommune, politiet, Skyss og Bergen 2017. Gruppen stod bak
den grundige trafikkanalysen – notatet «Trafikk under VM 2017» som la grunnlaget for
informasjonsarbeidet. De ønsket derimot ikke å være kilde videre for informasjon om trafikken.
Samferdselskoordinator i Bergen kommune ble i stedet nøkkelpersonen for fakta og kvalitetssikring.
Han samarbeidet tett med informasjonskoordinator og sørget for viktige avklaringer mellom
trafikkaktørene.
Med så mange aktører var den største utfordringen å presentere mest mulig lik informasjon i alle
kanaler, hos alle aktører. I hovedsak kan man si at feilene ble få og små. Feil eller ulik informasjon
ble i hovedsak raskt fanget opp og korrigert, som for eksempel i følgende tilfeller:
Kort tid før VM viste det seg at tidspunkt og dato for flere av Statens vegvesens veimeldinger ikke
stemte med overordnet trafikkinformasjon som allerede var publisert av Bergen 2017 og Bergen
kommune. Dette ble raskt fanget opp, varslet og endret. Bergen 2017 satte opp skilt med feil
informasjon for veistenging i Bergen vest. Dette ble også raskt fanget opp, varslet og justert.
Konkrete stengetider for veiene i Øygarden og Sotra, 23. og 24. september, ble tidlig formidlet lokalt,
blant annet i brosjyre til alle innbyggerne. Samtidig var Bergen kommunes samferdselskoordinator i
dialog med politiet for å få en endelig avklaring av stengetider. Her var ikke informasjonsarbeidet
godt nok koordinert mellom flere aktører. Det endte med at Fjell og Øygarden kommuner måtte
varsle innbyggerne og endre tekst på nettsider. Kun 15 minutter skilte de ulike tidspunktene, men
avviket skapte unødig mye ekstraarbeid og potensial for forvirring.

5.3

Innbyggerkart

Det kanskje viktigste hjelpemiddelet for informasjon om konsekvenser av sykkel-VM var
«innbyggerkartet» som viste konsekvenser for biltrafikken. Bergen kommune var ansvarlig for det
digitale kartet. Første versjon ble laget av kommunens egne kartspesialister, før man knyttet til seg
en ekstern leverandør for karttjenester for sykkel-VM; Geodata AS.
Det første innbyggerkartet ble offentliggjort under lanseringen av trafikkinformasjon 13. februar
2017. Kartet ga da et oversiktsbilde over hele uka med mulighet til å zoome inn på gater og områder.
Geodata AS laget så en ny versjon som ble lansert 7. juni med en løsning hvor man kunne bla mellom
dag for dag og søke opp adresser. Kartet ble forbedret flere ganger frem mot VM med forbedret
tekst og noen spesielt viktige informasjonspunkt, blant annet for plassering av midlertidige
legevakter.
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Skjermdump 2: Utsnitt fra innbyggerkartet etter siste revisjon tidlig i september 2017. Utarbeidet av
Geodata AS på oppdrag fra Bergen kommune.

Sonene i kartet visualiserte konsekvenser for biltrafikken, forenklet beskrevet som dette:





Blå sone: Helt avstengt døgnet rundt.
Rød sone: Helt avstengt når løypetraseen er stengt.
Oransje sone: Vesentlig påvirket når løypetraseen er stengt. Bilkjøring er frarådet.
Gul sone: Påvirket når løypetraseen er stengt. Bilkjøring er ikke anbefalt.

Blå sone ble først lagt til i kartet som ble lansert i juni for å vise sikkerhetssonen i sentrum som ble
fysisk avstengt døgnet rundt, med egne unntak for varelevering og kollektivtrafikk deler av døgnet.
Utover det blå området, var sonene de samme som i Trafikkgruppens analyse fra august 2016.
Det er krevende å få til gode kart som gjør en kompleks situasjon forståelig for folk flest.
Informasjonskoordinator brukte store deler av sin arbeidstid på å utvikle og forbedre kart og
tilhørende tekster sammen med kartleverandør. Samferdselskoordinator bidro også mye, både
kreativt og for kvalitetssikring av trafikkinformasjon. Denne rapporten går ikke inn på hva all denne
kompleksiteten handlet om, men noen særlig utfordringer og vurderinger er verdt å merke seg:
Sonene var opprinnelig tegnet med trafikkplanlegging som formål, ikke innbyggerinformasjon.
Områdene var ikke nøyaktig markert for det enkelte hus og gater. Dermed oppstod det noen ganger
tvil om hvor grensene egentlig gikk. For Askøy, Øygarden og Fjell kommuner ble det aldri tegnet inn
soner.
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Det pågikk lenge diskusjoner om behovet for å gjøre kartsonene bedre, og om hvem som i så fall
hadde ressurser og mulighet til å gjøre det. Så rant tiden ut og man valgte å gå videre med det man
hadde. Løsningen overfor publikum ble egen tekstinformasjon om at «sonene er ikke nøyaktige»,
samt egne informasjonspunkter for broene til Sotra og Askøy. For mer informasjon ble det henvist,
med tydelig lenke, til tekst og utfyllende informasjon på Bergen 2017s nettsider. I tillegg ble blant
annet informasjonsmedarbeidere i Bergen kommune lært opp til å bli eksperter på å forklare kartene
(se neste kapittel).
En annen utfordring var forventninger om funksjonalitet. Innbyggerkartet kunne ikke vise individuelle
og alternative reiseruter slik folk er vant til, for eksempel i Google maps. For det første var dette kun
teoretisk mulig å få til, og det ville trolig krevd store ressurser. Men det var heller ikke ønskelig å tilby
en slik mulighet for å finne alternative kjøreruter for bil. Trafikkanalysen fra 2016 var soleklar:
Biltrafikken måtte kraftig ned i Bergen under VM. Bruk av alternative omkjøringsveier i Bergen ville
skapt trafikkork og potensielt svært farlige situasjoner med blokkering av ruter for
utrykningskjøretøy.
En siste problemstilling var manglende integrasjon med andre kartløsninger som Skyss’ kollektivkart,
Statens vegvesens sanntidsinformasjon og så videre. Dette handlet til dels om ressurser, men i
hovedsak om brukervennlighet. En mer kompleks kartløsning ville blitt tyngre å laste inn. I tillegg ville
det stilt større krav til brukerne. Formålet var å forklare trafikken på en enkelt og tydelig måte, for en
bred målgruppe.
Integrasjon med andre løsninger ble etterspurt noen få ganger fra aktører og samarbeidspartnere,
men langt fra alle. Skyss ga for eksempel klart uttrykk for at de ikke ønsket noen integrasjon siden det
viktigste for dem var å kommunisere i sine etablerte kanaler for informasjon om kollektivtrafikken.
Kartene var likevel komplekse nok, og Bergen kommune svarte på mange spørsmål som handlet om å
forstå kartene. Hovedkonklusjonen er uansett at innbyggerkartet var et veldig nyttig verktøy som
fungerte godt for visualisering av trafikksituasjonen både i egen nettløsning, og i kombinasjon med
andre informasjonstiltak. Vi vet også at kartet ble brukt flittig: Tall fra Geodata AS forteller at
innbyggerkartet ble besøkt 274 575 ganger totalt. Antall visninger steg markant da man nærmet seg
VM. I de to ukene fra 28. august til 10. september var antall visninger i gjennomsnitt 3 220 visninger
per dag. Uken rett før vm (11.-15. september) var gjennomsnittet 22 264 per dag.

5.4

«Spør oss om trafikken»

Allerede før kartlanseringen i februar 2017 opplevde aktørene å få mange spørsmål fra innbyggere
om konsekvenser av sykkel-VM. Så snart mer konkret informasjon ble lansert, kom det naturlig nok
flere henvendelser. Det ble derfor tatt grep for å møte behovet.
Svartjeneste er et svært sentralt informasjonstiltak, særlig innen risikokommunikasjon ved store,
komplekse hendelser. Selv med omfattende og gjennomarbeidet informasjon på nettsider og i andre
kanaler, kan man ikke ta for gitt at folk forstår alt. Alle innbyggere har heller ikke like forutsetninger
for å forstå informasjon, for eksempel i digitale kart. Toveis kommunikasjon med innbyggerne er også
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helt nødvendig for å bli varslet om feil og mangler i publisert informasjon slik at denne kan rettes og
forbedres.
Bergen kommune var forberedt på å ta stort ansvar for å svare folk, blant annet gjennom sitt
nyetablerte Innbyggerservice som åpnet i januar 2017. Arrangøren Bergen 2017 ønsket også å svare,
men erkjente tidlig at de ikke hadde ressurser til å ta unna den stigende mengden med spørsmål.
Blant de øvrige aktørene var holdningen variert. Skyss har til daglig en svartjeneste, blant annet
telefon 177, og var forberedt på å svare om eget tilbud. Politiet tok unna en del spørsmål og var
forberedt på å øke kapasiteten frem mot VM. Samtidig uttrykte politiet, via flere kanaler, bekymring
for å bli nedringt med spørsmål om VM-trafikken, og ønsket der å kunne henvise til andre aktører.
Statens vegvesen har ikke svartjeneste for trafikkspørsmål. Vegtrafikksentralens telefonnummer 175
er ment for å rapportere inn hendelser i trafikken, ikke for å bli informert.
Det var åpenbart et behov for å gi tidlige svar, for å hjelpe innbyggerne med å planlegge for sykkelVM. Bergen kommunes informasjonskoordinator tok derfor, i samarbeid med
samferdselskoordinator, initiativ til tiltaket «Spør oss om trafikken» hos Innbyggerservice. Øvrige
aktører i informasjonsnettverket ble invitert til å delta. Skyss ble med helt fra starten, og Statens
vegvesen sluttet seg til fra juni. ”Spør oss om trafikken under sykkel-VM” startet opp onsdag 8. mars
og ble så arrangert én onsdag i måneden, klokken 13 til 16, til og med juni. Etter sommerferien ble
frekvensen økt med arrangement hver onsdag klokken 15 til 18 frem til sykkel-VM startet.
Møtene var organisert slik at trafikkeksperter stod klar til å svare på spørsmål i foajeen hos
Innbyggerservice. Fra og med april ble nettmøter på Facebook arrangert parallelt. Totalt ble det
avholdt ni møter hvor det kom inn om lag 250 spørsmål totalt, de fleste via Facebook.
Facebook har ikke et eget verktøy for nettmøter, men møtet ble opprettet som et arrangement med
spørsmål og svar i diskusjonsfeltet. Dette fungerte helt greit, selv om eget program/verktøy for
nettmøter hadde vært mer ideelt. Noen få spørsmål ble ikke besvarte fordi de ble oversett. Det kom
også noen reaksjoner fra innbyggere uten Facebook-profil som ikke fikk tilgang til å lese svarene fra
nettmøtet.
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Foto 1: Evelyn Engen i Bymiljøetaten forklarer innbyggerkartet til en besøkende til "Spør oss om trafikken" 8.
mars 2017 (foto: Gro Malnes Øvrebø, Bergen kommune)

I tillegg til informasjonskoordinator og samferdselskoordinator deltok også medarbeidere fra
Bymiljøetaten og Innbyggerservice fra Bergen kommune på «Spør oss». Sammen med
trafikkplanleggerne og informasjonsmedarbeiderne fra Skyss og Statens vegvesen fikk man dermed
et «fagforum» for trafikkinformasjon. Onsdagsmøtene førte til viktig informasjonsutveksling,
kompetanseheving hos enkeltmedarbeidere og økt kvalitet på svar til innbyggerne. I tillegg fikk man
raskt avdekket feil og forbedringspotensial i trafikkinformasjonen på nettsider og i kart.
Innbyggerservice besvarte også svært mange spørsmål om VM på daglig basis, via kommunens
ordinære kanaler som sentralbord, e-post, chat og prat med folk som kom innom i Kaigaten 4 før VM.
Tilbudet ble markedsført mer intensivt fra august av og antall spørsmål økte raskt frem mot VM.
Øvrige aktører besvarte også et stigende antall spørsmål i egne kanaler, men utenom Bergen
kommune var det kun Skyss som aktivt markedsførte daglig svartjeneste.
Spørsmålene som kom inn var i stor grad knyttet til individuelle spørsmål om hvordan man skulle
komme seg fra A til Å. Man var forberedt på å få både kjeft og mange kritiske spørsmål, men kun et
mindretall av de som tok kontakt var tydelig negative. I tillegg kom det en del svært utfordrende
spørsmål, særlig om rettigheter, for eksempel for funksjonshemmede som var avhengige av bil, eller
innbyggere som lurte på hvilken rett noen hadde til å stenge veier. Det ble derfor utarbeidet
standardsvar på flere slike spørsmål.
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5.5

Media

Mediedekningen av sykkel-VM var svært omfattende. En enkel telling, utført av
informasjonskoordinator, viser at mer enn 500 saker i nett- og papiraviser hadde
trafikkreguleringene som hovedtema i året før VM startet. Mange av disse sakene hadde svært
negativ vinkling og bidro til frykt for at folk ikke ville slutte opp om selve arrangementet.
Samtidig var media en nøkkel til suksess. Nettopp gjennom media ble det spredt god og nyttig
informasjon. Kommentarfelt i sosiale medier viste variert holdning til sykkel-VM hvor folk arresterte
hverandre i negative versus positive holdninger. Dette ga en klar pekepinn om at mange også var
positive til VM. Bergensavisen offentliggjorde 18. april 2017 en egen spørreundersøkelse som viste at
befolkningen var splittet i synet på sykkel-VM. Et flertall, 56 prosent, var da positive til
arrangementet.
Alle aktører hadde fra starten av en åpen holdning til media, også i negative saker. Media har fått
grundige svar om konsekvensene av VM, både i enkeltsaker og i form av egne møter hos media.
Bergen kommune har også delt kartdata med Bergens Tidende, slik at avisen kunne lage et eget
innbyggerkart.
Aktørene har også aktivt tipset media om saker som viser konsekvenser av VM. Like før VM var særlig
Skyss og Statens vegvesen aktive med å sammen gjenta budskap om at personbiltrafikken under VM
måtte ned, blant annet for å sørge for god flyt i kollektivtrafikken.
Bergen kommune, Statens vegvesen, Skyss og Bergen 2017 var også med på to nettmøter hos
Bergensavisen, først i juni og så like før VM. Haukeland universitetssjukehus var også med på det
siste møtet. Det ble svart på om lag 100 spørsmål hver gang, stort sett individuelle spørsmål om
trafikk og transport.
Åpenheten overfor media har vært svært viktig, siden dette er og blir en viktig kilde for informasjon,
særlig avisene. Bergen kommunes innbyggerundersøkelser om VM gjenspeiler dette. Den viktigste
informasjonskilden om trafikkendringer har helt klart vært nett- og papiraviser. I juniundersøkelsen
oppga hele 58 prosent at de hadde blitt informert gjennom aviser. Tallet er noe lavere i
undersøkelsen etter VM, da er det 41 prosent som oppgir at aviser var hovedkilden for informasjon. I
den siste undersøkelsen er det derimot flere enn i juni som oppgir andre kilder, primært nettsider
hos aktørene, som hovedkilde til informasjon.
Når vi ser på publikumsoppslutningen under VM, og den tilhørende positive medieomtalen da, er det
grunn til å tro at de negative oppslagene om trafikk ikke skadet VMs omdømme i befolkningen
generelt. Mediedekningen bidro i alle fall til å spre god og tydelig informasjon om arrangementet.
Feil i fakta har forekommet noen få ganger, men blitt varslet, og også rettet der det har latt seg gjøre.
Noen ganger har feilen ligget hos media selv, andre ganger hos aktører som har vært kilde til
informasjonen. Informasjonskoordinator har ikke registrert grove faktafeil som har fått
konsekvenser.
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Spørsmålet er ellers om mediestrategien kunne vært mer positiv, eller om man i alle fall kunne
unngått noen av «frykt-sakene». Et eksempel er en rekke saker som handlet om frykt for å komme til
sykehus, særlig tilgang for fødende til Haukeland universitetssjukehus. Der kunne trolig en del
«fryktsaker» vært unngått med tidligere og tydeligere informasjon om trygg sykehusbehandling og transport under VM.

5.6

Aktørenes egne kanaler

For å nå ut til store målgrupper ble en rekke tiltak satt i verk hos aktørene. Den omfattende bruken
av mange ulike kanaler og flater bidro til gjensidig forsterkning av budskap og en rik tilgang på gode
svar for å dekke den enkelte innbyggers behov. Her er noen eksempler:
Kanal

Kommentar og eksempler

Nettsider

Nettsider var kjernen i innbyggerinformasjon hos nær samtlige aktører med
omfattende, detaljert og oppdatert informasjon om trafikk og tjenestetilbud.
Liste over nettadresser er vedlagt denne rapporten.

Sosiale medier

Aktivt brukt av alle aktører, blant annet for nettmøter på Facebook (Bergen
kommune/Skyss/Statens vegvesen). Flere, særlig Skyss, benyttet også
sponsede innlegg for å sikre ekstra god spredning av informasjon.

SMS-varsling

SMS brukes vanligvis kun ved større, særlig viktige hendelser. Sykkel-VMs
omfang tilsa SMS-bruk. Kommunene Bergen, Fjell og Øygarden sendte ut
meldinger to ganger til alle innbyggere, første gang i juni. Alle
vertskommunene sendte ut SMS like før VM. SMS ble brukt av flere for
varsling til spesifikke kunde- og brukergrupper.

Film

Bergen kommune lagde informasjonsfilm med trafikkendringer og andre
forberedelser til VM som tema, i tillegg til flere snutter. Distribusjon via
Facebook. Askøy brukte også film aktivt i sosiale medier for innbyggerinfo.

Postkasse

Bergen kommunes informasjonsavis, Bergenseren, hadde informasjon om
sykkel VM i alle sine nummer i 2017 før VM. Septemberutgaven hadde VM
som hovedtema. Brosjyre fra «Sykkel i Vest» gikk til alle i Fjell, Sund og
Øygarden. Lokalavisene Askøyværingen og Vestnytt hadde egne VM-magasin
med fulldistribusjon til innbyggerne.

Brosjyrer

Bergen kommune utarbeidet en brosjyre med trafikk- og helseinformasjon
på norsk og engelsk. Denne ble delt ut hos Innbyggerservice, på
fastlegekontor, helsestasjoner, bibliotek, Turistinformasjonen mm. Fjell og
Øygarden, Skyss og Bergen brannvesen utarbeidet også egne brosjyrer.

Digitale kart

Kollektivtilbud (Skyss), fastleger, anbefalte sykkelløyper (Bergen kommune)
og renovasjon (BIR) er eksempler på VM-kart, i tillegg til Innbyggerkartet.
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Plakater,
Skyss informerte aktivt i alle sine flater på holdeplasser, servicesenter og
informasjonsskjermer inne på buss/båt/bane. Skilt langs veiene, primært fra Statens vegvesen og
Bergen 2017 varslet bilister om stengte veier og parkeringsforbud. Flere av
og skilt
kommunene brukte infoskjermer aktivt.
Andre tiltak

5.7

Aktørene har også tatt i bruk brev, e-post, møter mm. for dialog med
brukere av tjenester, pasienter og samarbeidspartnere

Internkommunikasjon

Aktørene i samarbeidet for innbyggerinformasjon er også noen av regionens største arbeidsplasser.
Det ble derfor informert aktivt internt på intranett og i andre internkanaler hos samtlige aktører,
også i form av samarbeid på tvers.
Haukeland universitetssjukehus la for eksempel stor vekt på allmøter med mål om å få til god drift,
motivasjon og redusert brukt av privatbil blant ansatte. Både Bergen kommunes
samferdselskoordinator og Skyss deltok på flere av disse møtene for å informere om trafikken.
Bergen 2017 deltok både hos Haukeland og på allmøte hos Statens vegvesen for å informere om, og
motivere for, selve arrangementet. Det at så mange stilte opp hos hverandre har utvilsomt også
bidratt sterkt til å utvikle samhørighet.

5.8

Næringsliv og andre sentrale interessenter

Det meste av informasjon knyttet til VM gikk altså bredt ut til alle innbyggere siden hele regionen var
så berørt. Samtidig var det noen grupper som hadde behov for ekstra informasjon.
Bergen kommunes prosjekt for sykkel-VM inkluderte informasjon til næringslivet i Bergen hvor
mange ville bli ekstra sterkt berørt av trafikkendringene. I februar, et drøyt halvår før VM, ble Bergen
Næringsråd, Bergen Reiselivslag og Bergen Sentrum AS invitert til eget møte for trafikkinformasjon,
dialog og videre kontakt. Kommunen utarbeidet blant annet et eget brev til næringsliv og store
virksomheter. Brevet ble distribuert gjennom medlemsorganisasjonene i mai 2017.
Prosjektleder for sykkel-VM i Bergen kommune (Ivar K. Lunde) holdt innlegg på medlemsmøte hos
Bergen Sentrum AS i februar. Reiselivslaget fikk hjelp med trafikkinformasjon like før VM da de fikk
økt pågang med trafikkspørsmål på Turistinformasjonen. Kommunen bidro med
informasjonsbrosjyrer for utdeling, samt «lynopplæring» av personell. Bergen næringsråds
bygningsgruppe bistod kommunen med å få kontakt med lederne for håndverkerlagene for et eget
møte. Det ble også fremmet ønske til næringsrådet om et eget medlemsmøte om VM, men det ble
ikke aktuelt. Institusjoner for høyere utdanning, Bergen guideforening, taxinæringen mfl. ble også
informert i egne møter.
Varelevering i sentrum var særlig utfordrende, med begrensning til noen få timer hver natt, alle ni
døgn under VM (kl. 4-8 i sentrumskjernen, ytterligere begrenset til kl. 5-8 rundt Torgallmenningen).
Derfor ble det avholdt en rekke egne informasjonsmøter for de mest sentrale nærings- og
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transportaktører. Informasjonskoordinator var involvert i flere av disse, men det ble
samferdselskoordinator som i hovedsak fulgte opp aktørene som hadde mest behov for hjelp og
dialog. Handlingsrommet var knapt siden løypene for VM ikke kunne endres. Enkelte næringsaktører
reagerte negativt på trafikkrestriksjonene og det de mente var mangel på dialog. Dette førte til en del
medieoppslag om frykt for kaos og økonomisk tap. Generelt viste bransjen stor samarbeidsvilje og
forståelse for at de måtte planlegge godt. Varelevering under VM skjedde derfor uten store
problemer. Se for øvrig samferdselskoordinators rapport for detaljert evaluering.
Også andre aktører informerte direkte til viktige grupper. Bergen brannvesen fulgte opp egne
informasjonstiltak overfor næringsaktører før VM. Bergen 2017 informerte også om trafikkendringer
og andre restriksjoner i sin kontakt med næringslivet.
Informasjonskoordinator har ikke notert seg noen negative reaksjoner etter VM vedrørende
informasjon rettet mot næringsliv og virksomheter.

5.9

Språk

Det var en del usikkerhet knyttet til behov for informasjon på engelsk og andre språk. Bergen 2017
oversatte utdrag av den viktigste trafikkinformasjonen på sine nettsider. Skyss hadde også engelsk
oversettelse av en del av sitt materiell. Informasjon fra «Sykkel i vest» (Fjell, Øygarden og Sund) var
også tilgjengelig på engelsk.
Bergen kommune hadde en engelsk sak på sine nettsider med oppsummering, og brosjyre om trafikk
og helsetilbud ble utformet både på norsk og engelsk, senere supplert med forklaring på arabisk.
Skoler og barnehager i Bergen sendte ut brev til foresatte på flere språk. Informasjon om tilbud for
bobiler og turistbusser ble også oversatt.
Besøket fra utlandet ser ikke ut til å ha blitt like stort som forventet og informasjonskoordinator har
ikke notert seg en økende etterspørsel etter oversatt informasjon. Det har heller ikke kommet klager
i ettertid.

5.10 Oppsummering
Som dette kapittelet har vist, var det forebyggende informasjonsarbeidet for sykkel-VM svært
omfattende, både fra den enkelte aktør og i felles tiltak som overordnet trafikkinformasjon og
svartjenesten «Spør oss om trafikken», koordinert av Bergen kommune. Da informasjonsarbeidet
skjøt fart fra årsskiftet 2016/17 opplevde mange at man hadde dårlig tid. Samtidig ble den store
informasjonskampanjen satt i gang allerede fra februar – mer enn et halvt år før VM begynte. Dette
ga trolig tilstrekkelig tidlig tilgang på informasjon for innbyggerne.
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6

Under VM: Informasjonsberedskap og samarbeid

VM-uken ble en folkefest uten alvorlige, store hendelser. Trafikken fløt stort sett fint, og mye bedre
enn fryktet. Samtidig var informasjonsbehovet stort og det ble jobbet aktivt med informasjonstiltak
gjennom hele VM-uken. Beredskapen var på topp hos alle aktører, også på informasjonssiden. En
rekke situasjoner ble møtt med tydelige informasjonstiltak for å unngå at hendelsene utviklet seg.
Nesten hver eneste dag ble åpning av veinettet forsinket slik at det dannet seg køer og tilhørende
frustrasjon i både privat- og kollektivtrafikken. Lange køer i ettermiddagsrushet torsdag 21.
september utløste behov for rask informasjon og tydelige advarsler mot å kjøre bil resten av VM. I
åpningshelgen var særlig sikkerhet langs løypene et tema og den siste helgen ble «crowd
management» viktig når svært store menneskemengder oppholdt seg i Bergen sentrum og rundt
resten av løypen.
Det var ingen felles kanal for informasjonsoppdateringer under VM. Her utøvde hver aktør sitt
allerede etablerte informasjonsansvar, for sine respektive målgrupper. Samtidig stod aktørene i tett
kontakt direkte med hverandre i informasjonsnettverket, og via representanter i Samvirkesenteret
som var opprettet for ekstra, felles beredskap under VM.
Denne evalueringen tar som nevnt ikke for seg detaljene i den enkelte aktørs informasjonsarbeid,
men i hovedsak ble nettsider, daglige pressemeldinger og direkte kontakt til enkelte medier brukt i
kommunikasjon ut.

6.1

Prinsipper for samvirke

Som del av samarbeidsprosjektet for samfunnssikkerhet under VM, koordinert av Bergen kommune,
ble det avholdt «Risikomøte for kommunikasjon», 19. mai 2017. Samfunnssikkerhetskoordinator og
informasjonskoordinator fra Bergen kommune ledet møtet som handlet å få til best mulig samvirke
for informasjonshåndtering under VM, særlig i beredskapssituasjoner med flere aktører involvert.
Deler av møtet gikk derfor med til en forenklet «table top» med utvalgte beredskapsscenarier for
VM. Avslutningsvis ble aktørene enige om felles prinsipper og mål for kommunikasjon under sykkelVM, formulert som dette i møtereferatet:
Sykkel-VM er en stor, felles utfordring som kan styrke fremtidig samarbeid ved senere hendelser og
arrangement i regionen. Det handler også om omdømme hvor Bergen og Norge vil bli målt på
hvordan vi løser denne oppgaven i fellesskap. Vi vil unngå å fordele skyld i vår kommunikasjon ved
hendelser, og legge vekt på å uttale oss om eget ansvar og handlinger.
I møtet ble flere konkrete tiltak drøftet, som for eksempel felles pressemelding før VM og interne
kontaktlister for å sikre godt samvirke under VM. Informasjonskoordinator fikk ansvar for å følge opp
de felles tiltakene. Risikomøtet ble også konkret fulgt opp i et møte hos Bergen 2017 like før VM, 7.
september, for gjensidig orientering og etablering av rutiner for kontakt under arrangementet. De
fleste involverte informasjonsmedarbeiderne deltok også på den store beredskapssamlingen før VM,
mandag 11. september, for alle aktører involvert i sykkel-VM.
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6.2

Daglig kontakt

Bergen 2017 inviterte til daglige telefonkonferanser hvor kjerneaktører innen trafikk (Skyss og
Statens vegvesen), beredskap (Politiet og Haukeland universitetssjukehus) og Bergen kommune
deltok. Møtene fungerte svært godt og ga grunnlag for felles budskap og koordinering.
Det var også mye kontakt utenom møtene for å diskutere felles informasjonsutfordringer og
koordinere budskap, særlig om trafikken. Eksempelvis gikk både Statens vegvesen, Skyss og Bergen
kommune ut med forsterkede advarsler om å bruke privatbil da det ble lange køer i
ettermiddagsrushet torsdag 21. september.
Informasjonskoordinator utarbeidet en felles intern kontaktliste for VM for alle aktørene som skulle
samarbeide. Denne skilte seg noe fra kontaktlisten brukt før arrangementet siden flere aktører
organiserte seg med egen beredskapsorganisasjon og vaktordning/turnus med egne telefonnummer
osv. Dette skapte litt forvirring i kontakten med hverandre, men ikke slik at det gikk utover det
overordnede samarbeidet.

6.3

Svartjeneste

Som nevnt i kapittel 5, var allerede aktører som Bergen kommune og Skyss klare for å bemanne opp
sine ordinære servicesenter for henholdsvis innbyggere og kunder. Arrangøren Bergen 2017 møtte i
beredskapsarbeidet krav om å opprette et telefonnummer for publikum, og ble derfor enig med
Seksjon informasjon i Bergen kommune om et samarbeid om en slik tjeneste hos Innbyggerservice.
Dette var også i tråd med ønsket om å ikke sende folk rundt mellom aktørene i jakt på svar.
For å styrke en felles førstelinje ble det arrangert en egen opplæring for å gjøre Innbyggerservice i
stand til å svare på en rekke ulike spørsmål. Opplæringen skjedde i samarbeid med Skyss som
oppbemannet sitt kundesenter under VM og ønsket at deres medarbeidere også skulle svare på så
mange VM-spørsmål som mulig.
Opplæringen ble gjennomført 5. og 6. september med innlegg fra Bergen 2017, politiet, Statens
vegvesen, Skyss, Samvirkesenteret, samt samferdselskoordinator og Etat for helsetjenester i Bergen
kommune. Informasjon fra møtet ble også sendt ut til deltakerne i etterkant som «oppslagsverk» for
svar til innbyggere og publikum.
Innbyggerservice i Bergen kommune utvidet sin virksomhet for VM allerede 13. september med
bemanning fra klokken 07.00-19.00, med to vaktlag. Bergen 2017 deltok i svartjenesten med frivillige
fra lørdag 16. september og ut VM-uken. Internt i Bergen kommune økte man også bemanningen,
blant annet ved å trekke inn fageksperter fra Bymiljøetaen på trafikksiden.
Et eget VM-nummer ble opprettet allerede noen uker før for spørsmål om sykkel-VM: 5303 2017.
Med ”VM-spørsmål” menes her i hovedsak trafikk: «Hvordan kommer jeg meg fra A til Å?» . Mange
tok også kontakt via Innbyggerservice sine øvrige, ordinære kanaler som chat og e-post. Det ble også
ringt inn VM-spørsmål på kommunens ordinære sentralbord.
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Foto 2: Fra Bergen kommunes Innbyggerservice under sykkel-VM. Hvis de som svarte på telefon trengte hjelp
fra trafikkeksperter til å svare, ga de et signal (Foto: Eivind Senneset, Bergen kommune).

Totalt 36 personer var involvert i svartjenesten hos Innbyggerservice som i perioden 13.-24.
september håndterte til sammen 13 498 telefoner, 979 e-poster og 1369 chat-meldinger. Vaktlagene
varierte med mellom 9 til 19 personer fordelt på sosiale medier, resepsjon og telefon. Maksimalt
antall svarte henvendelser på samme dag var 1383 telefoner (mandag 18. september), 160 chatmeldinger (tirdag 19. september) og 161 e-poster (onsdag 13. september). Tallene inkluderer også
spørsmål til kommunen som ikke handlet om VM.
Det var altså stor pågang til Innbyggerservice, men samtidig ikke like mye som forventet. Mot slutten
av perioden ble bemanningen derfor redusert. Konklusjonen er likevel at det var høyst nødvendig å
ha god beredskap på telefon for å ta høyde for at alvorlige hendelser kunne oppstå.
Kommunene Fjell og Øygarden hadde også forsterket informasjonstjeneste i form av
informasjonssenter og stand på sine rittdager, 23. og 24. september, mens Askøy kommune svarte
aktivt om trafikk i sosiale medier.

6.4

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret var resultat av, og kjernen i, det store samarbeidet mellom aktører med ansvar for
samfunnssikkerhet og beredskap under sykkel-VM. 31 aktører satt sammen i et felles senter,
bemannet fra klokken 06.00 til 22.00 alle VM-dagene, 16.-24. september. Bergen kommune ved
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Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap hadde ansvaret for bygging og tilrettelegging av
Samvirkesenteret.
De fleste aktørene som var representert i gruppe for innbyggerinformasjon deltok også med egne
representanter i
Samvirkesenteret. I tillegg hadde
Samvirkesenteret en egen
informasjonskoordinator i staben som publiserte meldinger med frigitt informasjon til aktørene med
jevne mellomrom. Koordinatorrollen var bemannet med rådgivere fra Seksjon informasjon i Bergen
kommune, og fungerte også som kommunens kontaktpunkt – såkalt «liaison» – på
informasjonssiden.
Informasjonstjenesten var ikke i direkte kontakt med media og omverden for øvrig, i tråd med
prinsippet om at hver aktør skulle informere om sitt ansvarsområde. Aktørene som hadde
representanter i Samvirkesenteret fikk dermed informasjon via to akser; både i dialog med egen
beredskapsorganisasjon og gjennom meldinger fra informasjonstjenesten.
Nytteverdien av meldingene med frigitt informasjon er litt uklar, siden de fleste aktørene nok fikk
raskere og mer detaljert informasjon direkte fra egen representant i sentret. For Bergen kommune
ble tjenesten og rollen veldig viktig, og la grunnlaget for daglige oppdateringer for innbyggerne. Flere
øvrige aktører oppgir i evaluering 18. oktober (se nedenfor) at meldingene var nyttige, blant annet
som bekreftelse på at tidligere mottatt informasjon stemte.
Informasjonskoordinator fra Bergen kommune var en av de fire rådgiverne som også bemannet
rollen som informasjonskoordinator i Samvirkesenteret. De fire rådgiverne har også hatt et eget
evalueringsmøte. Oppsummert er rådgivernes vurdering at Samvirkesenteret fungerte svært godt og
etter hensikten. Direkte dialog mellom aktørene førte til rask håndtering av potensielt alvorlige
hendelser. Rollen som informasjonskoordinator kunne derimot med fordel vært enda tydeligere
definert. En egen stabsfunksjon for informasjon skapte forventninger hos flere om at vedkommende
var et bindeledd rett ut til innbyggere og media. Informasjonskoordinator ble flere ganger kontaktet
av aktører med ønske om at vedkommende formidlet informasjon direkte til offentligheten. Her
kunne trolig potensialet vært utnyttet enda bedre for rask og effektiv informasjon mellom aktørene
og ut til omverden, særlig hvis det hadde oppstått mer alvorlige hendelser.

6.5

Media

Media dekket selvsagt VM svært aktivt også under arrangementet, og var en svært viktig kilde for
publikum med tanke på risikokommunikasjon ved potensielle hendelser. Det er grunn til å tro at
media med sin omfattende og raske dekning av for eksempel kø og trengsel bidro til å hindre mer
alvorlige hendelser.
Det ble sendt ut en felles pressemelding i forkant til media med oversikt over ansvarsområder og
kontaktpersoner hos aktørene. Oversikten ble utarbeidet av informasjonskoordinator i Bergen
kommune og sendt ut via kommunens pressemeldingstjeneste.
De fleste aktørene stod i tett kontakt med pressen under VM og opplevende at terskelen var lav for å
få ut viktig informasjon, særlig om trafikk. Flere sendte også ut daglige pressemeldinger eller
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meldinger i nyhetsbrev med oppdatering om situasjonen. Aktørene tok også kontakt med hverandre
under VM om forespørsler fra pressen ved behov.
Både Bergens Tidende og BA oppdaterte daglig såkalte «live-senter» med informasjon om trafikk og
andre hendelser under VM. BT svarte også på spørsmål fra publikum og publiserte svarene
fortløpende på nett. Trafikksituasjonen var kompleks, og det skjedde flere ganger at BT ikke klarte å
svare eller ga misvisende svar til innsenderne. BT innså selv sin egen begrensning og fikk etablert
kontakt med Bergen kommunes Innbyggerservice som ga hjelp med en del av svarene. Ved et par
anledninger kontaktet Innbyggerservice også BT direkte for å få rettet opp feilinformasjon.
Medieomtalen under selve VM var generelt mye mer positiv eller nøytral/informativ, enn før
mesterskapet. I tredje kvartal 2017 var sykkel-VM den saken som fikk best mediedekning i Norge,
ifølge en måling fra Agenda Trackers2. Undersøkelsen identifiserer også sykkel-VM som den saken
som gjorde folk mest glade. Rapporten ble gjengitt i mange nyhetssaker i media.
Den største utfordringen med media kom på VMs siste dag, søndag 24. september, da media ønsket
seg et tall på hvor stort publikum var i sentrum og langs løypen. Bergen kommune gikk da ut med et
tall fra Samvirkesenteret om antall mobiltelefoner i sentrum som grunnlag for telling. For øvrig ble
det henvist til politiet som på sin side verken ville gå god for mobiltallet som grunnlag for telling eller
gjorde egen telling. Tett kontakt mellom informasjonsansvarlige i Bergen kommune, politiet, og
videre med media, gjorde at dette ikke utviklet seg til en mer utfordrende mediesak. Telling av
publikum er et naturlig spørsmål og ønske fra media under store arrangementer. Hvem som kan og
bør svare på slike spørsmål er selvsagt noe man kunne avklart på forhånd.

6.6

Oppsummering

Samarbeidet mellom aktørene under VM var i hovedsak svært godt. Aktørene fulgte opp sitt eget
saksfelt og forsterket hverandre på viktige budskap. Samtidig oppstod ingen alvorlige hendelser. God
kommunikasjon har trolig, sammen med andre konkrete tiltak, bidratt til å dempe risikoen. Samtidig
er det viktig å ikke undervurdere betydningen av godt vær og innbyggernes entusiasme. Etter en
sommer med regn og mange negative medieoppslag, omfavnet innbyggerne sykkel-VM og strømmet
ut i gatene. Forenklet oppsummert: God planlegging, og en porsjon flaks, førte til folkefest.

7

Målbare resultater

Det koordinerte informasjonsarbeidet før og under sykkel-VM hadde helt klar effekt. Uten god
informasjon om trafikk og endring i offentlige tjenester, hadde vi trolig ikke fått en folkefest uten
klagestorm og alvorlige hendelser. Rent konkret har vi kunnet måle tydelig effekt i biltrafikken og
innbyggernes positive vurdering av informasjonen de fikk.

2

http://pr-o.no/tredje-nyhetskvartal-sykkel-vm-danker-politikk-katastrofer/
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7.1

Færre biler og flere syklister

Statens vegvesen har gjort en telling som viser en halvering i biltrafikken mot Bergen sentrum. Dette
bygger på at det under VM passerte gjennomsnittlig 20 620 kjøretøy mot sentrum (mot 37 580
kjøretøy uken før, og 37 830 kjøretøy samme uke i 2016.). I gjennomsnitt passerer det cirka 37 500
kjøretøy inn mot Bergen sentrum daglig hele året. Dermed er konklusjonen halvering av trafikk under
VM. Figuren under viser dette tydelig, i tillegg til en markert stigning utover i VM-uka, med torsdag
21. september som en topp som også er omtalt i forrige kapittel på grunn av behov for nye
informasjonstiltak.

Sum bil trafikk til Sentrum Torsdag 31.08 - Søndag 24.09
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Kilde: Statens vegvesen. Sykkel-VM 16.-24. september, ga markant nedgang i biltrafikk til Bergen sentrum.

Samtidig som biltrafikken gikk ned, gikk sykkelbruken opp, ikke bare i VM-løypen. På sykkeltellepunktene i Åsaneveien, Solheimsviken og Puddefjordsbroen passerte det gjennomsnittlig 4780
syklister under Sykkel-VM mot 2380 i samme uke i 2016 og 2460 i uken før. Dessuten ble det satt
rekorder for sykkel med en topp på 6383 passeringer på sentrale tellepunkt mandag 18. september.
Dette skal være en «all time high». Statens vegvesen opplyser videre at både biltrafikken og
sykkeltrafikken etter VM har stabilisert seg tilbake på samme nivå som før arrangementet.
Det kom noe kritikk under VM om at budskapet om «la bilen stå» hadde vært for sterkt, siden
næringsdrivende i deler sentrum opplevde dårlig omsetning. Vurderingen fra Skyss, Statens vegvesen
og andre aktører er likevel at det var viktig og riktig å være tydelig på å få ned bilbruken. Økt trafikk
på torsdag 21. september skapte store problemer i ettermiddagstrafikken og Fløyfjelltunnelen måtte
stenges over en lengre periode.
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7.2

Innbyggerundersøkelser

Bergen kommune gjennomførte i juni og november 2017 spørreundersøkelser om VM som del av en
omnibusundersøkelse fra Respons analyse.
Undersøkelsen i november, etter sykkel-VM viste at informasjonsarbeidet hadde tydelig effekt. 61
prosent av bergenserne svarte at de i stor grad fikk informasjonen de trengte om hvordan sykkel-VM
påvirket egen hverdag. Ytterligere 22 prosent mener de i noen grad fikk informasjonen de trengte.
Resultatet kan tolkes slik at hele 83 prosent i hovedsak mener at de fikk informasjonen de trengte for
å planlegge hverdagene under VM. Likevel svarer et mindretall på 15 prosent at de i mindre eller
ingen grad fikk informasjonen de trengte. Det er vanskelig å sammenligne disse tallene med noe,
men informasjonskoordinators vurdering, etter innspill fra Respons analyse, er at dette er gode tall,
særlig når over halvparten – 61 prosent – mener at de i stor grad fikk informasjonen de trengte.

Figur 2: 83 prosent mener de i hovedsak fikk informasjonen de trengte (Respons analyse/Bergen kommune)

Andre interessante funn fra innbyggerundersøkelsene i Bergen er interessen for selve VM. I juni
svarte 51 prosent at de trodde de, i større eller mindre grad, ville følge med på sykkel-VM. Etter VM
svarte hele 65 prosent at de hadde fulgt med på arrangementet. Det er ikke mulig å konkludere med
om den økte interessen skyldes godt informasjonsarbeid om trafikkendringer og offentlige tjenester.
Samtidig er det grunn til å tro at tilfredsstillende informasjon, i tillegg til øvrige beredskapstiltak,
bidro til å skape den positive stemningen vi opplevde i Bergen under VM.

7.3

Skyss’ kundeundersøkelse

Skyss har gjort en kundeundersøkelse om de omfattende endringer i kollektivtrafikken under sykkelVM. Også her er det tydelig at budskapet nådde frem. 8 av 10 oppgir at de har fikk informasjon fra
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Skyss om endringer i rutetilbudet. Over 7 av 10 av de som fikk informasjon er tilfredse med
informasjonen som de fikk.

Figur 3 Åtte av ti fikk informasjon om kollektivtilbudet (Kantar TNS/Skyss)
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8

Aktørenes evaluering

Aktørene i nettverket ble invitert til evalueringsmøte i Bergen Rådhus, 18. oktober 2017. Deltakerne
holdt hver sin presentasjon og alle ble invitert til å sende inn en kort oppsummering på e-post, også
de som ikke hadde anledning til å delta på selve møtet.
Veiledende spørsmål til evalueringen var følgende:



Hva var mest vellykket i aktørenes egen kommunikasjon, og i samarbeidet oss i mellom?
Hva kunne vi gjort bedre eller på en annen måte?

Her følger sammendrag av mottatte innspill. Der aktørene har levert skriftlige oppsummeringer, er
disse sitert i kursiv. Rapportforfatter (informasjonskoordinator) har kortet ned tekst ved behov, for
eksempel oppramsing av tiltak og evaluering av andre deler av VM enn selve informasjonsarbeidet.

8.1

Bergen 2017

Arrangøren Bergen 2017 var med i gruppen for innbyggerinformasjon fra starten av og har deltatt på
alle møter fra og med etableringsmøtet 14. desember 2016. Bergen 2017 har også samarbeidet tett
med informasjonskoordinator og samferdselskoordinator i Bergen kommune om innhold for
overordnet trafikkinformasjon på nettsiden.
Bergen 2017 deltok på evalueringsmøtet 18. oktober 2017. Her følger en oppsummering av det som
ble presentert av informasjonssjef Toril Berle Schalck i møtet:
Bergen 2017 har hatt en liten organisasjon og har derfor vært nødt til å prioritere
publikumsinformasjon. Arrangøren har også samarbeidet med mange andre aktører om informasjon,
også utenfor nettverk for innbyggerinformasjon. Dette krevde balansegang siden aktørene har hatt
ulike mål og ønsker.
Den viktigste kanalen for Bergen 2017 var helt klart nettsiden hvor det tidlig ble opprettet en egen
seksjon; «for publikum». Frem mot mesterskapet ble det særlig brukt mye tid på dag-for-daginformasjon. Nettsiden har hatt veldig god trafikk. Det samme gjelder sosiale medier hvor man for
eksempel opplevde større engasjement enn Oslo maraton.
Under VM opplevde Bergen 2017 at de daglige telefonmøtene mellom aktørene fungerte svært godt.
Det samme gjaldt samarbeid med Bergen kommune om svartjeneste hos Innbyggerservice hvor sju
frivillige fra Bergen 2017 deltok. Arrangøren er også fornøyd med gode kommunikasjonslinjer til egen
beredskapsorganisasjon - «Bergen KO», særlig om crowd management. Intern bruk av mobilappen
Rayvn gjorde det mulig å være i forkant. Mediene var en viktig kanal ut og informasjonssjef hadde
«direktelinje» inn til redaksjonene. Det forenklet arbeidet.
Bergen 2017 konkluderer med at god planlegging hos hver aktør, og i samarbeidet, har stor del av
æren for at alt gikk så bra. Som forbedringspunkt mener Bergen 2017 at aktørene kunne startet felles
planlegging tidligere. Alt i alt var samarbeidet om innbyggerinformasjon vellykket og bør videreføres.
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8.2

Skyss

Skyss deltok i gruppen for innbyggerinformasjon fra starten av i etableringsmøtet 14. desember
2016. Siden har de vært med på alle møter og felles samarbeidstiltak som «Spør oss om trafikken».
Skyss samarbeidet også med Innbyggerservice i Bergen kommune om felles opplæring av førstelinjen
som skulle svare innbyggerne hos henholdsvis Innbyggerservice og Skyss’ kundesenter under VM.
Skyss deltok på evalueringsmøtet 18. oktober 2017, og kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer har
sendt inn følgende oppsummering på e-post:
3 ting vi er fornøyde med:





Samsnakking, framsnakking og forbrødring mellom etatene!
Godt samarbeid om mediesaker, og det fungerte spesielt bra at vi fikk løftet frem fagfolkene
og planleggerne og viste fram hvor krevende arbeidet med VM faktisk var, slik at ingen skulle
ta noe for gitt.
Forventningsstyring er nøkkelordet for hele suksessen bak VM! Kollektivtilbudet og
fremkommeligheten var vesentlig forringet sammenlignet med vanlig, likevel fikk vi ikke flere
klager enn normalt, og vi fikk mer skryt enn noensinne.

3 ting vi kunne gjort bedre:





8.3

Vært enda djervere i å fraråde folk i å kjøre bil! Veinettet tålte ikke selv kraftig redusert
trafikk. Store køproblemer mange ettermiddager.
For tidlig stenging og busser som ikke slapp gjennom som avtalt, førte til mye plunder alle
dagene. Det ga en vanskelig situasjon for reisende, sjåfører, veiledere og Skyss kundesenter,
fordi ingen hadde oversikt over konsekvensene. Samspillet mellom etater og politi kunne vært
bedre. Forsinket åpning mange av kveldene førte også til trøbbel – var planlagt åpningstid for
optimistisk?
Skyttelbussene – vi burde gått ut enda tidligere og bredere med info slik at vi kunne oppnådd
fullt belegg helt fra starten av uken.

Statens vegvesen

Statens vegvesen (SVV) var ikke invitert inn til oppstartsmøtet for gruppen for innbyggerinformasjon,
14. desember 2016, men ble invitert inn like etter. SVV utnevnte så egen representant i
informasjonsgruppen fra februar 2017. SVV har siden dette vært sentral bidragsyter til overordnet
trafikkinformasjon og deltok på innbyggermøtene «Spør oss om trafikken» fra juni 2017 og bidro til
opplæring av svartjeneste for VM hos Innbyggerservice i Bergen kommune. Statens vegvesen deltok
på evalueringsmøtet 18.10.2017, og dette er en forkortet oppsummering av presentasjon fra
Charlotte Villanger Nielsen:
Flere ting SVV var spesielt fornøyd med:


Laget en kommunikasjonsplan for både ekstern og intern informasjon.
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Felles budskap – ”la bilen stå og reis kollektivt”.
Trafikktallene taler for seg (Om lag 50 prosent nedgang i biltrafikken/aldri før har så mange
syklet til jobb i sentrum).
Etablerte beredskapsstab sammen med Vegtrafikksentralen (VTS), byggherre,
kommunikasjon.
Godt samarbeid med media.
Samvirkesenteret: God kontakt mellom beredskapsstab og liaison i Samvirkesenteret. Nyttig
med frigitt informasjon, en garanti for at hendelser ikke hadde gått under radaren vår.

Tre ting vi kunne gjort bedre





Lokal styring på egne nettsider.
Informasjonsflyten mellom arrangør, politi, trafikkplanlegger og kommunikasjonsstab/VTS
angående veistenginger og tidspunkt ble en utfordring. Det viste seg når veimeldingene skulle
legges ut i våre systemer på VTS. Mye ble feil.
Muligens flere møter i gruppen for innbyggerinformasjon. Laget overordnet
kommunikasjonsplan.

I tillegg er følgende kommentar fra Statens vegvesen notert fra evalueringsmøtet: Daglige
telefonmøter med andre aktører fungerte godt.

8.4

Politiet

Politiet har deltatt aktivt i gruppen for innbyggerinformasjon fra og med etableringsmøtet 14.
desember 2016. De har deltatt i nesten alle møter og ellers holdt tett kontakt med andre aktører.
Politiet bidro også i opplæringen av svartjeneste for VM hos Innbyggerservice.
Politiet deltok på evalueringsmøtet 18. oktober 2017, og har oppsummert på e-post fra
kommunikasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth:
Aldri før har det vært så mange kommunikatorer fra politiet ute i gatene i Bergensområdet som under
VM. God internkommunikasjon med disse via mobil og nettbrett gjorde dem godt i stand til å utføre
oppdraget – sikkerhet med et smil.
De hadde alt de trengte tilgjengelig med seg ut og de som satt i operasjonssentral og stab hadde
gode (skriftlige) kanaler for å kommunisere med dem ute. Det var nytt og nyttig for politiet å teste
dette ut i en så stor skala som under vm.
Godt planverk på kommunikasjon i fall en uønsket hendelse skulle oppstå. En trygghet i at dette
planverket også inneholdt alle samarbeidende parter som ville bli viktig ved en hendelse. Heldigvis
fikk vi ikke bruk for planverket, men jobben som er gjort kan videreføres til fremtidige arrangement.
Godt utbytte av samarbeidet i forkant av vm. Tror vi startet på rett tid, fikk med de rette folkene og
godt koordinert av Gro!
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Et lite savn var at vi ikke fikk kortreferat fra telefonmøtene som planlagt – hadde gjort overlevering
lettere for folk som gikk turnus og de som ikke kunne være med hadde fremdeles kunne vært i loopen.
I tillegg er følgende kommentar fra politiet notert fra evalueringsmøtet: Politiet teller ikke
folk/publikum og mener at tall på antall mobiltelefoner i Bergen sentrum ikke burde vært
offentliggjort fordi det gir usikre og gale tall. Politiet presiserer likevel at hvis dette var den største
feilen som ble gjort i informasjonsarbeidet under VM, har man lykkes med det meste og viktigste.

8.5

Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen har deltatt på alle møter i gruppen for innbyggerinformasjon, helt fra oppstarten 14.
desember 2016. De har ellers hatt tett dialog med Bergen kommune og andre aktører om oppfølging
av informasjonsutforinger knyttet til pasienttransport og trafikksituasjonen rundt Haukeland
universitetssjukehus som var sterkt berørt av trafikkendringene under hele sykkel-VM. Her har HB
brukt mye tid på internkommunikasjon, blant annet allmøter med tydelige oppfordringer om å la
bilen stå.
Helse Bergen deltok på evalueringsmøtet 18. oktober og har i tillegg oppsummert på e-post fra
kommunikasjonsrådgiver Aleksander Valestrand:
Tre ting vi er spesielt fornøyd med:




Vi begynte tidlig
Flott med koordinator (Gro)
Intern jobbing hos oss

Tre ting vi kunne gjort bedre eller på en annen måte:




Kommet ut av siloene før
Møttes oftere
Jobbet enda mer proaktivt med positive saker?

I tillegg er følgende kommentar fra Helse Bergen notert fra evalueringsmøtet: Det er viktig å ikke
undervurdere betydningen av en flott åpningshelg med veldig fint vær. Det ble avgjørende for
stemningen. Helse Bergen var svært fornøyd med å bli oppdatert på daglige telefonmøter med de
andre aktørene. Den største utfordringen for driften av sykehuset ble ikke trafikkflyt til sykehuset,
som i hovedsak gikk bra, men mange avbestillinger som kom i siste liten. Dette ga et stort økonomisk
tap. Helse Bergen har derfor tatt en runde på om budskapet om dårlig fremkommelighet til
Haukeland ble for sterkt, men har landet på at det uansett var riktig å advare innbyggerne for å
unngå potensielle farlige hendelser.

8.6

Bergen kommune

Bergen kommune (BK) har koordinert arbeid i nettverket og hadde hovedansvar for overordnet
trafikkinformasjon og kart, i tillegg til svartjeneste for arrangementet. Bergen kommune inviterte
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også til evalueringsmøtet 18. oktober, og oppsummerte selv slik ved informasjonsdirektør Eva Hille
og informasjonskoordinator Gro Malnes Øvrebø:
Hva var mest vellykket i aktørenes egen kommunikasjon, og i samarbeidet oss imellom?




Gjennomslag for egne kanaler: Nettsider, digitalt kart, sms, brosjyre mm.
Svartjeneste hos Innbyggerservice, både før og under VM
Samarbeid bygget på gode prinsipper: Ingen skylder på hverandre, og den enkelte svarer på
det deres organisasjon har ansvaret for

Hva kunne vi gjort bedre eller på en annen måte?




Mer tydelig mandat og ansvarsfordeling
Systematisk, felles måling av kommunikasjonsarbeidet
Utnyttet handlingsrom i media for flere positive saker

I tillegg er følgende kommentar fra Bergen kommune notert fra evalueringsmøtet: De daglige
telefonmøtene bidro til felles budskap. Det er også viktig å huske på kompleksiteten og hvor
krevende det var for kommunikasjonsmedarbeiderne, særlig de som svarte innbyggerne, å sette seg
inn i trafikkendringene.

8.7

Bergen brannvesen

Bergen brannvesen er del av Bergen kommune. Brannvesenet er samtidig en selvstendig
beredskapsaktør og ble derfor invitert inn i gruppe for innbyggerinformasjon fra slutten av mars
2017. I tillegg har det vært tett kontakt mellom brannvesenets informasjonsleder og Seksjon
informasjon i Bergen kommune om viktige budskap knyttet til sykkel-VM. Brannvesenet deltok på
evalueringsmøtet 18. oktober, med følgende punkt i presentasjon fra informasjonsleder Trine
Sivertsen Sommerlade (noe forkortet):
I forkant:



Gode forberedelser hos alle aktørene gjorde infojobben lettere
Innbyggerinfogruppen – alle infoaktørene «inne i loopen», gav trygghet og korte linjer

Under Sykkel-VM:







Synlighet og tilgjengelighet: Brannvesenet var, i likhet med mange andre, ute i bybildet og
hadde direkte kontakt med innbyggerne, publikum, samarbeidspartnere og media
Overblikk over egen og andres aktivitet: Egen ELS-stab og meldinger fra Samvirkesenteret
Gode kommunikasjonslinjer: Utefolk kommuniserte med innefolk via radio, sms og CIM
God aktivitet i SoMe – mange sendte bilder
Innbyggerservice tok mye av støyten – bra jobbet!
Daglige infotelefonmøter – kolliderte med stabsmøtene
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I tillegg er følgende kommentar fra Bergen brannvesen notert fra evalueringsmøtet: Pågangen til
110-sentralen var mye mindre enn forventet, og det ble en roligere uke enn man var forberedt på.
Brannvesenet mener likevel at de omfattende forberedelsene var viktige og riktige. Brannvesenet har
ellers ingen kommentarer om hva man kunne gjort bedre i informasjonsarbeidet og -samarbeidet;
kommer ikke på store ting.

8.8

Askøy kommune

Askøy kommune ble invitert inn i gruppe for innbyggerinformasjon ved årsskiftet 2016/2017 og har
deltatt på alle møter, inkludert evalueringsmøtet 18. oktober 2017. Kommunen var berørt av sykkelVM lørdag 16. og søndag 17. September. Kommunikasjonssjef Dag Folkestad har også sendt inn
følgende oppsummering på e-post, noe forkortet av rapportforfatter:
Oppsummert VM på Askøy:





Inviterte tidlig inn frivilligheten. Kommunal arbeidsgruppe møttes to ganger i uka.
Vi har brukt SoMe aktivt for å få ut nyheter og informasjon. God respons.
Vi brukte nettsidene til viktig «oppslagsinformasjon» til innbyggerne. Selv om informasjonen
lå ute, så er det alltid mange som heller bare ringer eller sender e-post. Jeg har svart på alt.
Sendte SMS til alle innbyggere søndag før VM. En god kanal til å få ut viktig info om at man
skulle se nettsidene + at veiene var stengte.

Informasjonssamarbeidet:




8.9

Veldig positivt, både for å høre hvordan andre jobber – og hente inspirasjon – men også
tryggheten i å vite at jeg hadde gode kolleger som jeg kunne rådføre meg med om noe
skjedde.
Har fått mange nye, gode bekjentskaper, og ser hvor positivt det er å ha et større nettverk å
spille på.

Fjell kommune

Fjell kommune ble invitert inn i gruppe for innbyggerinformasjon ved årsskiftet 2016/2017 og har
deltatt på flere møter, inkludert evalueringsmøtet 18. oktober 2017. Kommunen var berørt av
sykkel-VM lørdag 23. og søndag 24. september. Kommunen deltok på evalueringsmøtet 18. oktober.
Vigleik Brekke har også sendt notat på e-post, her i forkortet versjon:
Vi opplevde Sykkel-VM som ein folkefest der folk var godt orienterte om arrangement og
trafikkavvikling. Det vart ikkje meldt om alvorlege hendingar knytt til arrangementet.
Informasjon



Godt informasjonssamarbeid; ”Sykkel i Vest”, mellom kommunane Øygarden, Fjell og Sund.
Det var god kontakt mellom lokal beredskapsgruppe og Samvirkesenteret.
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Bra informasjonsutveksling mellom Bergen 2017 og kommunen.

Kva kunne vore gjort betre eller på annan måte?





Mangelfull informasjon om endra tidspunkt for rittstart 23. og 24. september.
Det vart ikkje gjeve informasjon til oss lokalt om endra tidspunkt for stengd hovudveg
(Øygarden-Sotrabrua). Dette førte til at utsendt informasjonsblad til alle husstandane i
regionen hadde feil informasjon om kva tid vegen skulle stengjast. Dette resulterte vidare til
at det måtte gjennomførast ekstra annonsering i aviser og andre «infoplattformer».
Laurdag 23. september vart hovudvegen stengd 15 minutt før annonsert tid. Dette førte til
frustrasjon blant nokre trafikantar i Ågotnes-området.

8.10 Øygarden kommune
Øygarden kommune ble invitert inn i gruppe for innbyggerinformasjon ved årsskiftet 2016/2017 og
har deltatt på flere møter, inkludert evalueringsmøtet 18. oktober 2017. Kommunen var berørt av
sykkel-VM lørdag 23. og søndag 24. september. Serviceleder Ingunn Teigen har også sendt inn
følgende oppsummering på e-post, litt forkortet av rapportforfatter:
Hva var mest vellykket i aktørenes egen kommunikasjon, og i samarbeidet oss imellom?
Eigen kommunikasjon – Øygarden kommune




Felles informasjon til innbyggjarane saman med Fjell ( og til dels Sund kommune) på førehand
Trafikkavviklinga under stengte vegar: Kommunikasjonen med publikum gjekk greitt
Kommunen hadde eigen informasjonsstand på arrangementsområdet på Rong

Samarbeid med Bergen:




Gode møter på førehand med tenkte scenario som førebudde oss på å møta vanskelege
utfordringar
Ein del utfordringar som ein såg Bergen ville få, var ikkje aktuelt for oss i Øygarden
Dagleg informasjon/meldingar var ikkje aktuelle for ØK

Hva kunne vi gjort bedre eller på en annen måte?





Ei heimeside for alle involverte kommunar – der dei omliggande småkommunane kunne hatt
tilgang til å legga inn informasjon
Kartløysinga burde vore for alle involverte kommunar slik at brukarane måtte finna fram i
fleire web-sider/sosiale mediar – (Dei omliggande kommunane ville sikkert ha bidratt
økonomisk for å få dette til!)
Stengde vegar/opna vegar
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8.11 BIR
BIR ba om å få bli med i gruppen for innbyggerinformasjon fra mars/april og ble holdt løpende
orientert av informasjonskoordinator om status for gruppens arbeid. BIR deltok på det siste møtet
før VM, og på evalueringsmøtet 18. oktober. Her følger en forkortet utgave av notat sendt i etterkant
fra kommunikasjonsrådgiver Tina Skuldal:
Hva var mest vellykket i aktørenes egen kommunikasjon, og i samarbeidet oss imellom?




Internt hos oss fungerte det fint at våre ambisiøse mål for sykkel-VM var godkjent på toppplan. Synlig forsøpling ville påvirke omdømme både til VM og til renovasjonsbransjen.
Eksternt fungerte det også bra. Vi brukte både Bossanova, aviser, radio og sms. Vi registrerte
at mange tusen flere bosspann enn vanlig ble tømt i uken før VM.
Veldig bra prinsipp at alle etater har ansvar for eget arbeidsfelt, også hjelper vi hverandre.

Hva kunne vi gjort bedre eller på en annen måte?




I ettertid ser vi at det ikke ble behov for mange av våre planlagte tiltak. Men planlegging av
tiltak medførte en økt ressursbruk som kanskje ikke var nødvendig.
Vi kunne vært kunne vært tidligere ute og fått spalteplass i Bergenseren for å nå enda flere
kunder.
Sykkel-VM-kartene var ikke de samme som de vi trengte ift. innbyggerinformasjon om
renovasjon under VM – avvikende soner og litt forvirrende kanskje for innbyggere.

I tillegg er følgende kommentar fra BIR notert fra evalueringsmøtet: BIR hadde ønsket å bli invitert
tidligere inn, som aktivt medlem av gruppen for innbyggerinformasjon siden renovasjon er en sentral
samfunnsoppgave.

8.12 Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune (HFK) ble invitert med i gruppen fra årsskiftet 2016/2017. HFK deltok på
risikomøtet for kommunikasjon 19. mai, men hadde ikke mulighet til å delta på evalueringsmøtet 18.
oktober. Innspill til evalueringen er mottatt i e-post fra kommunikasjonsdirektør Janne Vernø:
Hordaland fylkeskommune har vært løpende orientert om arbeidet i forkant av arrangementet. Vi har
deltatt på noen forberedende møter og koordinert kommunikasjonsarbeidet vårt opp mot de andre
aktørene. Fylkeskommunen har i stor grad vært representert med Skyss, som hadde en kritisk rolle i
avviklingen av VM. Internt har vi i fylkeskommunen avklart roller og sikret god kommunikasjon.
Fylkeskommunen mottok all informasjon fra Samvirkesenteret under VM, og opplevde dette som
nyttig. Sett fra vårt ståsted var det en god koordinering av kommunikasjonsarbeidet hos de involverte
aktørene. Det er mye læring i dette vellykkete samarbeid.
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8.13 Aktørene oppsummert
Oppsummert er det tydelig at aktørene i hovedsak er fornøyd med hvordan
informasjonssamarbeidet ble organisert, og ikke minst de gode resultatene. Samarbeidet har gitt
svært nyttige erfaringer om fordeler ved å være samkjørt i kommunikasjonen ut til innbyggerne om
store hendelser. Her er det mulig å følge opp med konkret samarbeid om nye store arrangementer
og hendelser i regionen som luftkvalitet og ekstremvær.
Samtidig rapporterer flere om at kommunikasjonen mellom aktørene om trafikkregulering kunne
vært enda bedre koordinert. Her var kompleksiteten stor siden man ikke hadde én kilde for
trafikkinformasjon. Informasjonsmedarbeiderne hos den enkelte aktør var avhengig av god flyt både
innen egen organisasjon og mellom aktørenes trafikkplanleggere. Selv om for eksempel
samferdselskoordinator i Bergen kommune gjorde en stor jobb med å samordne fakta om trafikken,
så var ikke hans rolle formalisert som «trafikkansvarlig» for alle. Det var derfor ikke gitt at alle aktører
i regionen oppdaterte samferdselskoordinator om endringer.
Flere nevner også at rollefordelingen kunne vært gjort tydeligere fra start, og man kunne begynt
arbeidet enda tidligere.
Evalueringsmøtet 18. oktober ble avsluttet med en felles diskusjon av hvordan man kan ta
samarbeidet videre. Bergen kommune foreslo at nettverket videreføres med en felles e-postliste og
samlinger for eksempel 1-2 ganger i året fremover. De andre aktørene sluttet seg til dette forslaget.
Bergen kommune vil følge opp med invitasjon til en første samling i 2018.
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Oppsummering og anbefalinger

Denne rapporten har dokumentert de viktigste tiltakene i arbeidet med innbyggerinformasjon for
sykkel-VM. Rapporten er skrevet av informasjonskoordinator i Bergen komme etter en gjennomgang
av dokumentasjon av tiltak og samarbeid. I tillegg er arbeidet mer grundig evaluert av aktørene selv.
Konkrete målinger viser dessuten effekt av informasjonsarbeidet: Biltrafikken inn til Bergen sentrum
ble halvert under VM, og et stort flertall av innbyggerne i Bergen, 83 prosent, mener de fikk
informasjonen de trengte.
Samarbeidet i gruppe for innbyggerinformasjon startet formelt ved etableringsmøte 14. desember
2016. Den felles informasjonskampanjen mot VM kom i gang i februar 2017, et drøyt halvår før VM.
Da ble detaljert trafikkinformasjon og innbyggerkart offentliggjort. Informasjonen ble forsterket og
forbedret kontinuerlig frem mot arrangementet.
Samvirkeprinsippet ble fulgt. Hver aktør informerte og svarte for seg, samtidig som man samarbeidet
om å løse felles utfordringer. Dette ga helt tydelige, gode resultater og nyttige erfaringer, både for
den enkelte og for fellesskapet.
Summen av de enkelte aktørers ansvar gir ikke i seg selv en helhetlig informasjonstjeneste. Det er
behov for en felles koordinering og overbygning. Bergen kommune tok på seg denne rollen ved å
koordinere samarbeidet, i tillegg til å utarbeide overordnet trafikkinformasjon og innbyggerkart.
Basert på gjennomgangen i denne rapporten, har informasjonskoordinator identifisert følgende
anbefalinger for kommende samarbeid om innbyggerinformasjon – en slags huskeliste. Punktene er
delvis overlappende.


Informasjonsarbeid må følge prosjekter fra start
Da informasjonsnettverket ble etablert ved årsskiftet 2016/2017, hadde aktørene man
representerte vært involvert i planleggingen for VM i flere år. En grundig trafikkanalyse var
på plass i august 2016. Gode informasjonstiltak er resultat av samarbeid og dialog mellom
saksansvarlige og kommunikatorer, ikke overlevering av fakta for bearbeiding. Derfor er det
viktig å samkjøre arbeidet så tidlig som mulig for å unngå unødig hastverk.



Aktører med informasjonsansvar må identifiseres tidlig
Det er viktig å gjøre en grundig kartlegging av hvem som faktisk har informasjonsoppgaver
knyttet til en hendelse. De fleste store aktører trenger også tid internt til å sette av ressurser
og definere oppgaver. Statens vegvesen ble for eksempel invitert inn i VM-samarbeidet ved
årsskiftet, men deltok først aktivt i nettverket fra mars. BIR hadde ønsket å bidra tidligere. De
inviterte seg selv inn fra vårparten.



Ansvar og roller for informasjon må avklares
Informasjonssamarbeidet for sykkel-VM viser at det er hensiktsmessig å følge etablerte
prinsipper om ansvar, likhet, nærhet og samvirke for store hendelser. Samtidig er det behov
for å avklare gjensidige forventninger, og løse informasjonsutfordringer som ikke dekkes
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automatisk av den enkeltes ansvarsområde. For sykkel-VM var det for eksempel nødvendig å
gi én tydelig kilde til korrekt og overordnet trafikkinformasjon, i en brukervennlig løsning som
måtte etableres for formålet.

3



Koordinatorrollen er nødvendig
For å identifisere og følge opp behov for samarbeid er det nyttig med en felles koordinator
for å holde i trådene, selv om den enkelte aktør ivaretar egen rolle og ansvar. Under sykkelVM etablerte Bergen kommune denne funksjonen, og øvrige aktører gir uttrykk for å være
fornøyd med rollen og hvordan den ble utøvd. For kommende samarbeid er det viktig å tidlig
bli enige om hvem som påtar seg denne rollen, avhengig av hendelsens karakter.



Felles informasjonsplan
For sykkel-VM ble mål for innbyggerkommunikasjonen formulert i tidlige planleggingsmøter i
en bredt sammensatt gruppe for innbyggerinformasjon. Målene for et slikt prosjekt kan med
fordel være nedfelt i en enkel, felles kommunikasjonsplan med tydelig plassering av roller og
ansvar for oppfølging. Det krever enda tidligere start, jamfør punktene ovenfor.



Felles måling og evaluering
Måling av effekt av informasjonsarbeid er avgjørende for å justere og evaluere tiltak, både på
kort og lang sikt. For sykkel-VM målte Bergen kommune sitt informasjonsarbeid gjennom to
innbyggerundersøkelser. Resultatene kunne vært enda mer nyttige for andre aktører hvis alle
vertskommunene ble inkludert og det ble stilt spørsmål om kollektivtrafikk på vegne av
Skyss, trafikkspørsmål for Statens vegvesen og så videre. Slike målinger krever selvsagt enda
tettere samarbeid, ressursbruk og igjen; tidlig planlegging.



Koblingen mellom saksansvar og informasjonsansvar må være tydelig
For å kunne kommunisere godt, er det viktig med enkel tilgang på kvalitetssikrede fakta fra
den eller de som har saksansvar. Ingen hadde formelt ansvar for «alle fakta om trafikken» for
sykkel-VM, men samferdselskoordinator i Bergen kommune påtok seg denne viktige og
nødvendige rollen. Sykkel-VM hadde for øvrig en egen trafikkgruppe, ledet av Statens
vegvesen. Gruppen kunne også hatt som oppgave å kvalitetssikre trafikkinformasjonen.
Dette ville vært mer i tråd med linjeprinsippet i Statens kommunikasjonspolitikk:
«Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret»3.



Det er svært viktig å avklare «hvem svarer på hva» overfor media og direkte til innbyggerne
Man må også kartlegge spørsmål som ikke er dekket av enkeltaktørers ansvarsområde, og så
bli enig om hvem som svarer. Under sykkel-VM var det vellykket å sørge for felles inngang på
nett til overordnet trafikkinformasjon, og videre henvisning til den enkelte aktør. Media fikk

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-kommunikasjonspolitikk/id582088/
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også tilsendt oversikt over ansvar og kontaktpersoner. «Publikumstelling» viste seg å være et
udekket område som kunne vært identifisert tidligere.


Svartjeneste
Til tross for god informasjon i mange kanaler, er det helt nødvendig å styrke egen
svartjeneste eller opprette et felles callsenter ved store hendelser. Bare slik er det mulig å
fange opp uklarhet i informasjon og gi konkret hjelp i sitasjoner som krever individuell
tilpasning, for eksempel av egen hverdagslogistikk. I tillegg er det helt nødvendig å ha en
inngående kanal for å kunne fange opp potensielle hendelser. Under VM ble økt behov for
svartjeneste i hovedsak ivaretatt av Bergen kommune (Innbyggerservice, i samarbeid med
Bergen 2017) og Skyss. De øvrige vertskommunene håndterte også direkte dialog med
innbyggerne i ordinære kanaler. Politiet og andre hadde også økt svarberedskap.



Kartløsninger er gode verktøy for arrangementer som berører større geografiske områder.
Enkle og pedagogiske løsninger krever mye forarbeid. Det må settes av god tid til planlegging
av dette hvor kommunikasjons- og kartfolk må jobbe tett sammen.



Gruppen for innbyggerinformasjon bør bli et fast nettverk for samarbeid. For å møte store
samfunnsutfordringer i årene fremover, og bygge videre på de gode erfaringene fra VM, bør
samarbeidet videreføres. Dette er aktørene enige om, og Bergen kommune vil kalle inn til
første samling i 2018!
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Henvisninger

Overordnet Risiko- og beredskapsanalyse – Samfunnssikkerhet og beredskap – sykkel-VM 2017
Arbeidsnotat – Trafikk under VM 2017 – om fremkommelighet- og tilgjengelighetskonsekvenser,
2016
Evalueringsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap Sykkel-VM 2017 – Bergen kommune
Evaluering – Samferdselskoordinator Sykkel-VM 2017 – Bergen kommune
Evalueringsrapport – Driftskontinuitetsprosjekt Sykkel-VM 2017 – Bergen kommune
Notat - Trafikken under Sykkel-VM - Statens vegvesen, desember 2017
Undersøkelse – Kjennskap til konsekvenser av Sykkel-VM – Respons
Undersøkelse - Informasjon under sykkel-VM - Respons Analyse for Bergen kommune, november
2017
Undersøkelse - Kollektivtilbudet i forbindelse med Sykkel-VM – Kantar TNS for Skyss, oktober 2017
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Vedlegg

11.1 Logg over hovedaktiviteter
Her følger en oversikt over de viktigste hendelsene og aktiviteter i samarbeidet om
innbyggerinformasjon for sykkel-VM.
Når

Tiltak

2016

04.05: Pressekonferanse. Bergen kommune, Bergen 2017 og politiet varsler store
trafikkendringer under VM. Spørsmål/svar publisert på Bergen 2017s nettsider.
August: Trafikkanalysen for VM viser konsekvenser av stengte veier. Visualisering i
form av kart med soner som er helt er delvis utilgjengelige med bil.
Høst: Møter om kartløsning mellom Bergen kommune og Bergen 2017.
Bergen kommune ansetter informasjonskoordinator for sykkel-VM.
14.12: Bergen kommune inviterer til etableringsmøte for egen informasjonsgruppe.

Januar

01.01: Informasjonskoordinator startet formelt hos Bergen kommune.
09.01: Stormøte om kartløsning for VM.
16.01: Møte i gruppen for innbyggerinformasjon.

Februar

13.02: Lansering av første innbyggerkart og overordnet trafikkinformasjon på nett
og i pressemøte hos Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune/Skyss.
De fleste aktørene publiserer egne nettsider med informasjon om sykkel-VM. Fjell,
Øygarden og Sund lanserer felles nettsted og kampanje: Sykkel i Vest.

Mars

08.03: Møte i gruppen for innbyggerinformasjon.
Samme dag: «Spør oss om trafikken» hos Innbyggerservice arrangeres første gang.

Mai

Bergen kommune sender ut brev til næringsliv og virksomheter via Bergen
Næringsråd, Bergen Sentrum AS og Bergen Reiselivslag.
03.-04.05: Erfaringsseminar for alle VM-aktører i regi av Bergen kommune.
19.05: Risikomøte kommunikasjon for gruppe for innbyggerinformasjon.
15.05. Foredrag i kommunikasjonsforeningen (BK og Bergen 2017).

Juni

07.06. Nytt innbyggerkart dag-for-dag. Revisjon av overordnet trafikkinformasjon.
Samme dag: «Spør oss om trafikken» hos Innbyggerservice.
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09.06: Nettmøte hos Bergensavisen (Skyss, Statens vegvesen og Bergen kommune).
15.06: Bergen kommune sender ut sms til alle innbyggere over 15 år: «Bergen
kommune inviterer til sykkel-VM 16.-24. september. Opplev sykkel-VM og planlegg
hverdagen. Se bergen.kommune.no/sykkel-vm».
Bergen kommune foretar første innbyggerundersøkelse.
Skyss lanserer rutetilbud, kart og kampanje om VM.
Statens vegvesen publiserer egen nettside med egen VM-informasjon.
August

Onsdagene 16., 23. og 30.08: ”Spør oss om trafikken” hos Innbyggerservice

September

Informasjon i alle postkasser: Bergen kommunes «Bergenseren» har sykkel-VM som
hovedtema. Innbyggerne i Fjell, Øygarden og Sund får egen brosjyre.
Onsdagene 6. og 13.09: «Spør oss om trafikken» hos Innbyggerservice
Innbyggerkart siste hovedrevisjon (midlertidige legevakter mm.)
05.-06.09: Felles opplæring av personell som skal bemanne svartjeneste for Bergen
kommune/Bergen 2017 (Innbyggerservice) og Skyss.
07.09: Oppdaterings- og koordineringsmøte.
11.09: Felles beredskapssamling for sykkel-VM, inkludert informasjonsansvarlige.
SMS-varsling i alle vertskommunene. Bergen kommunes melding til sine innbyggere
15.09. lyder: «Vi oppretter seks ekstra legevakter under sykkel-VM 16.-24.
september. Informasjon om ditt helsetilbud: www.bergen.kommune.no/sykkel-VM/helse»
13.09: Nettmøte hos Bergensavisen (Skyss, Statens vegvesen og Bergen kommune).
14.09: Felles pressemelding: «Hvem svarer på hva under sykkel-VM»
13.-24.09: Innbyggerservice svarer om alle dager (inkl. frivillige fra Bergen 2017)
Under VM: Daglige telefonkonferanser

Oktober

Evalueringsmøte

November

Bergen kommune foretar ny innbyggerundersøkelse.

Desember

Felles rapport og avslutning av prosjektet.
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11.2 Informasjonskilder på nett
De fleste aktørene opprettet egne nettsider for sykkel-VM. Overordnet informasjon hos Bergen 2017
pekte så videre til aktørenes sider for fordypning.
Liste over nettadresser følger her. Noen av lenkene er i skrivende stund ikke lenger aktive. Her
henvises det til den enkelte aktør for dokumentasjon av hvordan siden så ut ved publisering.












4

Bergen 2017: www.bergen2017.no/info-til-publikum (vår 2016)
Bergen kommune4: www.bergen.kommune.no/sykkel-vm (januar 2017)
Innbyggerkart (februar 2017 / revisjon og ny url juni 2017):
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=cad721cfe8a84753ad99
656ace57db7c
Skyss: www.skyss.no/sykkel-vm (februar 2017)
Statens vegvesen: www.vegvesen.no/sykkel-vm (juni 2017)
Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus – (februar 2017)
Askøy kommune: www.askoy.kommune.no/sykkelvm (mai 2017)
Kommunene Fjell, Sund og Øygarden: http://www.sykkelivest.no/ (februar 2017)
Hordaland fylkeskommune: www.hordaland.no/sykkel-vm (august 2017)
Bergen og omland havnevesen: http://bergenhavn.no/informasjon-om-sykkel-vm-2017/ (mai
2017)
Haraldsplass diakonale sykehus: www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/sykkel-vm-i-bergen2017 (juni 2017)

Bergen brannvesen er en del av Bergen kommune og publiserer på samme nettsted.
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ETTERORD
Gode forberedelser er avgjørende for å kunne gjennomføre et så komplekst og omfattende
arrangement som sykkel-VM på en trygg, sikker og effektiv måte. Å forebygge uønskede hendelser og
å forhindre at faresituasjoner får utvikle seg til alvorlige ulykkes- eller driftshendelser, må alltid være
det primære og prioriterte målet for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
Bergen kommune mottok samfunnssikkerhetsprisen for 2017 på vegne av alle de offentlige, frivillige
og private aktørene som bidro i Samvirkeprosjektet og i Samvirkesenteret. Prisen ble delt ut 6.
februar 2018, under DSBs årlige samfunnssikkerhetskonferanse.
Prisen går til den, eller de, som bidrar til å sette samfunnssikkerhet på dagsorden og som er et godt
eksempel for andre aktører. Det var sjette gang DSB delte ut samfunnssikkerhetsprisen, den ble for
første gang tildelt et forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) omtalte tildelingen slik:
«Bergen kommune får prisen for initiativ til, etablering og drift av samvirkesenteret under sykkel-VM i
2017.
- Ved hendelser og øvelser er det alltid tre ting som er spesielt krevende: felles situasjonsforståelse,
informasjonsdeling og koordinering. Samarbeid er vanskelig, men samtidig helt nødvendig for å være
best mulig forberedt. Bergen kommune får prisen fordi samvirkesenteret forenklet samarbeidet
mellom alle aktørene som bidro til at arrangementet skulle gå trygt for seg, sier Cecilie Daae, direktør
i DSB.»
Juryens begrunnelse for å tildele samfunnssikkerhetsprisen 2017 til Bergen kommune var følgende:
«Samvirkesenteret var både en suksess og en nyvinning i beredskapssammenheng. Senteret var en
nyvinning ved at sentrale beredskapsaktører ble satt i stand til å samhandle før, under og etter
(beredskapsrelaterte) hendelser. Bergen kommunes etablering av samvirkesenteret endret ikke på de
sentrale prinsippene om ansvar, nærhet og likhet, men bidro gjennom nytenkning til å understøtte
selve samvirkeprinsippet. Ved å samlokalisere de aktuelle beredskapsaktørene og infrastruktureiere
kunne man umiddelbart dele informasjon, etablere helhetlig oversikt og sørge for at alle fikk et felles
situasjonsbilde.
Samvirkesenteret ble etablert for å sikre en effektiv og koordinert håndtering av situasjoner under
sykkel-VM. Senteret både overvåket og samlet informasjon fra viktige samfunnsområder for raskt å
kunne håndtere situasjoner som oppstod.
Totalt 127 personer fra 31 ulike aktører, blant annet brannvesenet, vegvesenet, Skyss, politiet,
Forsvaret, Sivilforsvaret, helsevesenet, teleoperatører, arrangøren og kommunen hadde sitt
arbeidssted her fra tidlig morgen til sen kveld under idrettsarrangementet.»
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