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01.3 Distribusjon av Industrivernplanen
Industrivernplanen distribueres ikke ut. Planen er offentlig tilgjengelig i
sin helhet på MIP Sikkerhetssenters hjemmesider.
http://www.mip-brann.no/index.php/nor/Industrivernplan-og-rutiner

Sjekk alltid at du har den siste oppdaterte versjonen. Eventuelle
papirversjoner er kun gyldige den dag de er skrevet ut.
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01.3 Formål og omfang
FORMÅL OG OMFANG:

Industrivernplanen er den sentrale redningsplan for alle bedrifter i Mo Industripark.
Industrivernplanen viser hvordan bedriftene i Mo Industripark gjennom et felles
industrivern sikrer egenbeskyttelse av personell og utstyr ved ulykker og katastrofer.
Industrivernet i MIP er bygd opp med grunnlag i «Forskrift om Industrivern»
Risikoanalysen i Industriparken har lagt retningslinjene for beredskapen.
Industrivernplanen skal vise hvordan oppgaver i fredstid skal utføres. Den skal
beskrive hendelser og reaksjonsmønstre til personell ved uønskede hendelser.
Ved uønskede hendelser er den enkelte bedrift ansvarlig for sitt eget personell.
Ved en eventuell MIP/katastrofealarm skal redningsstab iverksette nødvendige tiltak
for eventuell evakuering.
Planen inneholder:
ADMINISTRATIV DEL.
OPERATIV DEL.
KRIGSBEREDSKAP.

Industrivernplanen er basert på 3 alarmnivå:
LOKAL ALARM.
MO INDUSTRIPARK-ALARM.
KATASTROFE-ALARM.
Avvik:
Alle avvik ihht. denne plan meldes til Industrivernleder MIP.
Alle bedrifter har selv ansvar for å bekjentgjøre planverket internt i egen bedrift
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01.4 Bruk av Industrivernplanen
INSTRUKS FOR INDUSTRIVERNPLANEN.
HENSIKT:
Å beskrive planer, instrukser, frammøte ved alarm, prosedyrer og oversikt over utstyr og
personell.
Planen skal inneholde varslingsrutiner, samt oppdaterte lister over det personell som skal
kontaktes i de ulike situasjoner.
Industrivernplanen skal kunne brukes som et verktøy i krisesituasjoner, både hos eksternt og
internt personell som virker med mannskaper i Mo Industripark.
Videre legge forholdene til rette for et effektivt samarbeide med eksterne ressurser i
den praktiske skadeinnsats.
Planen er bygd opp på følgende måte, og inneholder bl.a. dette:
Kapittel 1, Formål og omfang
Kapittel 2, administrativ del:
Kapittelet beskriver industrivernets oppbygging, og hvordan opplæring og øvelser skal
utføres. Det finnes en ressursoversikt som kan være viktig ved arbeid i redningsstab, der
mannskap og tilgjengelige ressurser er listet opp.
Kapittel 3, Alarmnivåer:
Kapittelet beskriver hvordan de forskjellige alarmnivåer skal håndteres, og forklarer
definisjonen på de forskjellige nivå.
Kapittel 4, Kommandoplasser for aksjonsledelsen:
Kapittel 5, Alarmering og varsling
Kapittelet inneholder prosedyrer og planer for varsling av industrivernpersonell, redningsstab
og eksterne ressurser ved brann, gass, ulykker, kriminelle handlinger og akutt forurensing
Kapittel 6, Instrukser og stående ordrer
Her beskrives industrivernpersonell, faggrupper og redningsstabens enkelte medlemmers
ansvarsområder og reaksjonsmønstre når alarmen går.
Kapittel 7, Kommunikasjon
Kapittelet beskriver radioprosedyrer og sambandsnettets oppbygging.
Kapittel 8, Informasjon
Informasjonsplan for Mo Industripark
Kapittel 9, Utdrag fra gassvernplan
Utdrag av Gassvernplan og beredskapsplan for handlingsmønstre ved gassalarmer. De
fullstendige planer finnes ved Energisentralen i MIP AS.
Kapittel 10, Utdrag fra beredskapsplan for vannverket og damanleggene
Utdrag fra beredskapsplan for vannverket og damanleggene. De fullstendige planer finnes ved
Energisentralen i MIP AS.
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Kapittel 11, Akuttforurensing
Her beskrives rutiner i forbindelse med forurensing til jord og avløp. Disse prosedyrer er
sammenfallende med beredskapsplan for det interkommunale utvalg for akutt forurensing.
Kapittel 12, Prosedyrer for H&S
Beskrivelse av de interne beredskapsplaner ved Bedriftshelsetjenesten ved Mo Industripark
Kapittel 13, KBO
Utdrag av beredskapsplanen for Kraftforsyning. Fullstendige planer finnes hos avdeling
kraftnett i MIP AS.
Kapittel 14, Overgang til krigsberedskap
Her beskrives ansvarsforholdet i de oppgaver som er pålagt bedriftene i forbindelse med
overgangen til en eventuell mobiliseringssituasjon.
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01.5 Sikkerhetskart for industriparken
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01.5 Sikkerhetskart over havneområdene
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02.1 Industrivernet i Mo Industripark
Industrivern i Mo Industripark
Mo Industripark er klassifisert som et felles industrivern med tilleggskrav ihht. kap. 3 i
forskrift om Industrivern. Det skal organiseres som et industrivern med forsterkninger ihht.
§15, bokstav a, b, c og e. Dimensjonerende risikoanalyse beskriver hvordan industrivernet
skal være dimensjonert for å kunne håndtere de relevante scenario.

Alle bedrifter som har over 40 ansatte er pålagt å delta i industrivernet. Den videre deltakelse
er basert på hvilken bransje bedriften er i, og hvilken størrelse bedriften har.
Også andre bedrifter i Industriparken kan pålegges å delta. Slike pålegg avhenger av hvilken
risiko bedriften tilfører felleskapet i industriparken.
Total oversikt over de Industrivernpliktige bedrifter og deres Industrivernbemanning er
beskrevet i kap. 02.4 og 02.5
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02.2 Innsatsledelse
Myndighet på forskjellige alarmnivåer
Skadestedsleder har alltid høyeste myndighet på et skadested.
Når Politiet er til stede, innehar de alltid skadestedslederrollen. Brannsjefen, eller den
han bemyndiger, kan inneha denne rollen til Politiet er på stedet.

Følgende har innsatsledelsen for Industrivernets grupper på
skadestedet på de forskjellige nivå
Innsatsledelse ved <LOKAL ALARM>
Fase 1: Arbeidsleder på skadested
Fase 2: Innsatsleder fra MIP Brannstasjon eller arbeidsleder på
skadested
Innsatsledelse ved <MIP ALARM>
Innsatsleder fra MIP Brannstasjon.
Innsatsledelse ved <KATASTROFEALARM>
Innsatsleder fra MIP Brannstasjon.
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02.3 Risikoanalyse
Dokumentet «Risikoanalyse dimensjonerende hendelser Mo Industripark» gir
en fullstendig oversikt over hvilke hendelser vi har ment skal være avgjørende
for hvordan felles industrivern dimensjoneres.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EKSEMPLER PÅ NØD- OG ULYKKESSITUASJONER AVDEKKET I
RISIKOANALYSER
Stor brann i prosessbedrift eller prosessanlegg
Brekkasje CO-ledning/gassledningstrasè
Brekkasje gassklokke
Brann/eksplosjon i strømtrafoer/brytere/høyspentanlegg
Brann i kabeldukt
Alvorlige trafikkulykker
Slaggeksplosjon
Brann i båt
Radioaktivitet i skrap
Brekkasje hovedvannledninger
Brekkasje damanlegg
Store oljeutslipp
Støveksplosjon
Eksplosjon flytende O2
Brann og eksplosjon i O2 fabrikk
Eksplosjon/brann flytende propan
Eksplosjon stålovn
Sprenglegemer i skraplast
Personulykker(Fallskader, brannskader, klemskader, sprutskader akutt sykdom etc.)

KONSEKVENSER FOR INDUSTRIPARKEN OG NÆRMILJØET VED GASSUTSLIPP.
1. Konsekvensene er avhengige av hvor uhellet har skjedd, hvor mye gass som strømmer ut,
vindretning, vindstyrke, overskyet/ klarvær (fuktighet i luften), og tidspunkt.
2. Alle disse faktorene henger sammen og må nøye vurderes i forbindelse med slike uhell.
Vektleggingen av disse faktorene vil ha store konsekvenser for resultat under en
redningsaksjon.
Bemanningen ved Energisentralen Mo Industripark vil være fagpersonell i situasjoner med
gasslekkasjer fra CO-gass.
Bemanning ved AGA vil være fagpersonell ved utslipp av O2-gass. Eventuelt vil begge disse
være involvert ved hendelser som kan involvere hele eller deler av gassnettet.
Oppbyggingen av planverket er gjort på grunnlag av de resultater denne analysen gav.
Industrivernet, redningsstab og andre tilknyttede ressurser skal være øvet for å kunne
håndtere disse situasjoner, eller elementer av slike.
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02.4 Ressursoversikt ved bedriftene i Mo
Industripark
LISTE OVER BEREDSKAPSUTSTYR I BEDRIFTER SOM ER MED I
DEN DAGLIGE BEREDSKAP.
CELSA ARMERINGSSTÅL
RØYKDYKKERUTSTYR:

6 KOMPLETTE APPARAT
M/RØYKDYKKERKOMMUNIKASJON
FØRSTEHJELPSVESKER:
3 KOMPLETTE VÆSKER
BÅRER:
12 STK.
RØYKDYKKERBEKLEDNINGER:
PERSONLIG TIL INDUSTRIVERNPERSONELL
INDUSTRIVERNBEKLEDNING, HJELMER, LYKTER, LEDETAU, BRANNSLANGER ETC.
PERSONSØKERE
10 STK

ELKEM RANA
RØYKDYKKERUTSTYR:

3 KOMPLETTE APPARAT
M/RØYKDYKKERKOMMUNIKASJON
FØRSTEHJELPSVESKER:
6 KOMPLETTE VÆSKER
BÅRER:
6 STK.
RØYKDYKKERBEKLEDNINGER:
PERSONLIG TIL INDUSTRIVERNPERSONELL
INDUSTRIVERNBEKLEDNING, HJELMER, LYKTER, LEDETAU, BRANNSLANGER ETC.
PERSONSØKERE
3 STK

FERROGLOBE
RØYKDYKKERUTSTYR:

5 KOMPLETTE APPARAT
M/RØYKDYKKERKOMMUNIKASJON
FØRSTEHJELPSVESKER:
5 KOMPLETTE VÆSKER
BÅRER:
3 STK.
RØYKDYKKERBEKLEDNINGER:
PERSONLIG TIL INDUSTRIVERNPERSONELL
INDUSTRIVERNBEKLEDNING, HJELMER, LYKTER, LEDETAU, BRANNSLANGER ETC.
PERSONSØKERE
6 STK

RANA INDUSTRITERMINAL
BÅRER:
3 STK.(En spesialbåre for bruk i kran)
INDUSTRIVERNBEKLEDNING, HJELMER, LYKTER, LEDETAU, BRANNSLANGER ETC.

MO INDUSTRITRANSPORT
DIVERSE STORE KJØRETØYER SOM FRONTLASTERE, GRAVEMASKIN, KRANER
LASTEBILER ETC.

MOMEKGROUP
BÅRER:

3 STK.

AGA
BÅRER:
Gassmålere

1 STK.

ALLE INDUSTRIVERNPERSONELL HAR PERSONLIG INDUSTRIVERNBEKLEDNING OG
PERSONLIG VERNEUTSTYR

MIP Sikkerhetssenter
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1 stk. Brannbil
Utstyr brannbil:
Skyvestige, vannkanon, utstyr mellomskum/tungskum, sperremateriell, div. verktøy, 2 kw.
strømaggregat, lyskaster, div. håndslokkere, motorsag, førstehjelpsutstyr, slokkespyd,
gassdeteksjonsutstyr, div. strålerør og grenrør, 250 m 2 ½” slanger, 250 m 1 ½” slanger,
el.vinsj. 3 sett røykdykkerutstyr m/ekstra flasker og uttak for redningsmaske,
røykdykkerkommunikasjon.
1 stk. fullt utstyrt ambulanse
Utstyr ambulanse
Førstehjelpsutstyr, akuttsekk (m/ hjertestarter, waterjel , O2 anlegg, bandasjer, svelgtuber,
nesekateter, førstehjelpsutstyr), ambulansebåre, scoopbåre, stolbåre, fastmontert O2 anlegg.
1 stk. Mercedes Vito mannskap og utstyrsbil (Utrykningskjøretøy)
1 stk. Mercedes Vito Røykdykkerbil (Utrykningskjøretøy)
Utstyr Brannstasjonen
Kulmala Bensindrevet Suge/Trykkforsterkningspumpe m/sugere, 1 stk. elektriske
lenspumper, 1 stk. Honda bensindrevet sugepumpe m/sugere, div. slangemateriell, grenrør,
strålerør etc., pulverslokkere, CO2 slokkere, skumslokkere, 15 stk. Dräger PA94 komplett
røykdykkerapp. m/ekstra flasker, 20 stk komplett røykdykkerbekledning, 20 stk.
Industrivernmodell kjeledresser, vernestøvler, gassmålere, VHF og UHF radioer.

Ressursoversikt materiell ved MIP
Tyngre kjøretøy, gravemaskiner, lastebiler, hjulastere etc.
• MIT
(Tlf: 751 36900 / 751 36230 eller på VHF-radio fra innsatsleder)
• Anleggservice AS
(Tlf: 751 36365 / 91160244)
• Villy Høgås AS
(Tlf: 75167230 / 95874415)
• Miljøteknikk Terrat. (Tlf: 751 44950 / 97 46 44 20/41 69 83 72 )
Mobilkraner
• MIT
• Anleggservice AS
• Villy Høgås AS

(Tlf: 751 36900 / 751 36230 eller på VHF-radio fra innsatsleder)
(Tlf: 751 36365 / 91160244)
(Tlf: 75167230 / 95874415)

Bespisning
• Aga’s Kantiner
• Best

(Tlf: 751 36701 / 913 70073)
(Tlf: 751 98100)

Båt for redning ved kai
RIT Flytekai (Tlf: 751 366259 / 918 83804)
Gassmåling og diverse andre målinger i forbindelse med RV-redning
• Molab AS
(Tlf: 751 36350 )
Mottak for Forurensede masser, spilloljer, farlig avfall etc.
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SAR AS (Vika)
(Tlf: 751 20170 / 91510290)
Østbø Rana AS
( Tlf: 751 32224 / 911 69128)
Miljøteknikk Terrat. (Tlf: 751 44950 / 97 46 44 20/41 69 83 72 )

Restverdiredning, skadesanering
• Rana Brannvesen
(Tlf: 751 45800 )
Sugebil, containerbil,
• SAR AS (Vika)

(Tlf: 751 20170 / 91510290)

Spylebil
• SAR AS (Vika)
• Anleggservice AS

(Tlf: 751 20170 / 91510290)
(Tlf: 751 36365 / 91160244)
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02.5 Personellressurser i MIP med tilleggstjenester
Industrivernpersonell i alarmgruppe 1.
Risikoanalysen har avdekket et behov for en minimumsbemanning i alarmgruppe 1 på 9
personer hele døgnet. Personell i alarmgruppe 1 kalles ut som førsteinnsatsgruppe ved
uønskede hendelser i Industriparken. Personellet er utstyrt med radio/personsøkere. Alarmen
mottas fra 110/113 av innsatsleder på MIP Sikkerhetssenter, som umiddelbart alarmer
nødvendig personell i alarmgruppen på radio/personsøker.
Personellet i alarmgruppe 1 må til enhver tid kunne dekke følgende roller:
• 1 innsatsleder med tverrfaglig opplæring
• 2 røykdykkerledere med tverrfaglig opplæring
• 4 røykdykkere med tverrfaglig opplæring
• 2 personer med tverrfaglig opplæring
For å ivareta disse krav som en samlet organisasjon, skal alle disse ha innsatslederopplæring.
For å kunne lage en organisasjon som dekker disse krav med en tilstrekkelig grad av
fleksibilitet, bør Alarmgruppe 1 bestå av følgende:
9 personer med tverrfaglig opplæring. Denne opplæringen skal bestå av:
• Innsatslederopplæring
• Opplæring i forsterket brannvern, brannbil, pumper etc.
• Røykdykkeropplæring
• Opplæring forsterket førstehjelp, samleplass, traumeskader, sykdom
• Opplæring i redning i høyden
Beredskapsorganisasjonen for Alarmgruppe 1

ELKEM RANA
2 personer
Dag/natt

Celsa
Kombiverk
2(1) personer
Dag/natt

MIP AS

Celsa Stålverk

2 personer
Dag/natt

2(1) personer
Dag/natt

Glencore
2 personer
Dag/natt

Minimumsbemanning på bedrifter i alarmgruppe 1:
MIP AS
2 personer med tverrfaglig opplæring på innsatsledelse, farlig gods, brann, sanitet og
røykdykking.
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Bemanningen er døgnkasernert alle årets dager.
Celsa:
Minimum 3 personer med tverrfaglig opplæring på innsatsledelse, brann, sanitet og
røykdykking. Bemanningen er tilstede hele døgnet når det er drift i bedriften.
Elkem Rana
Minimum 2 personer med tverrfaglig opplæring på innsatsledelse, brann, sanitet og
røykdykking. Bemanningen er tilstede hele døgnet når det er drift i bedriften.
Ferroglobe
Minimum 2 personer med tverrfaglig opplæring på innsatsledelse, brann, sanitet og
røykdykking. Bemanningen er tilstede hele døgnet når det er drift i bedriften.

Industrivernpersonell i alarmgruppe 2.
Risikoanalysen har avdekket et behov for ekstra bemanning ut over bemanningen i
alarmgruppe 1. I hovedsak er dette for å kunne håndtere større hendelser. Industrivernpliktige
bedrifter med flere enn 40 ansatte skal også ha en bemanning for å kunne håndtere uønskede
hendelser i egen bedrift.
Minimumsbemanning på bedrifter i alarmgruppe 2:
MoMekGroup
Minimum 3 personer på dagtid med tverrfaglig opplæring i brann og sanitet.
RIT
Minimum 1 personer/skift med tverrfaglig opplæring i innsatsledelse, brann og sanitet.
MIT
Minimum 1 personer/skift med tverrfaglig opplæring i innsatsledelse, brann og sanitet.

Teknisk tjeneste, orden og sikring i MIP
Orden og sikringstjenesten og personell fra teknisk tjeneste i MIP kalles ut ved større
hendelser. Utkalling skjer primært av redningsstaben, men innsatsleder kan også kalle ut hele
eller deler av denne styrken ved behov. Styrkens oppgaver er å bistå skadestedsledelsen med
deres kompetanse for å sikre viktig logistikk, infrastruktur, trafikkstyring og ordenstjenester.
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02.6 Gjennomføring av stabsøvelser
HENSIKT:
Trene redningsstaben i å lede og koordinere redningsinnsats i eget bedriftsområde,- og i
Industriparken forøvrig.
Herunder:
- fortløpende vurdering av spredningsfare og konsekvenser.
- vurdere og rekvirere ekstern assistanse.
- varsling av aktuelle myndigheter, konsern og kunder
- informasjon til ansatte, pårørende og media.
GJENNOMFØRING:

Adm. Dir. MIP AS er ansvarlig for at øvelsene blir gjennomført. Denne oppgave
kan delegeres til MIP Sikkerhetssenter, Industrivernleder eller eksterne
ressurser.
Det skal gjennomføres minimum 1 stabsøvelse pr.år. Hvis behov er det en fordel å holde flere
øvelser.
Staben skal ut fra egen risikovurdering ta utgangspunkt i tenkte alvorlige hendelser,
eks.eksplosjon, skade på distribusjonsnett for gass, brann/gassfare, store trafikkskader o.s.v.
Viser til Risikoanalysen, nødsituasjoner kap 2, 02.3
Redningsstaben skal fungere som en overordnet ledelse og ressursgruppe for industriparkens
innsatsledelse.
Simulatorstaben gjennomfører innspill til redningsstaben via radio, telefon og direkte kontakt,
og fungerer som skadested, myndigheter, presse etc.
Det skal utarbeides kjøreplaner for øvelsen.
Øvelser kan gjennomføres på forskjellige måter, eks.:
1. Utkallingsøvelser
2. Forhåndsinnkalling.
3. Man slår alarm uten forhåndsvarsel.
Ved forhåndsinnkalling som er det mest vanlige, skal det før øvelsen settes i gang
gjennomføres en kort innledning og gjennomgang av øvelsesmetodikken og forutsetningene
for redningsstaben.
DRIFT AV REDNINGSSTABEN:
Eksempelvis:
1)
Etabler samband på radio med innsatsleder og innhent en kort situasjonsrapport.
2)
Kontakt sentralbord og portvakt, meld fra at redningsstaben er operativ.
Det er plassert tavler med sjekklister for oppgaver som skal gjennomføres i staben.
Arbeidsoppgaver:
*

Industrivernleder har ansvaret for den løpende kontakten via radio til skadestedet.
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*

Samband/sekretariat skal føre logg samt gi intern info. i stab.

*

Ansvarlig leder samarbeider fortløpende med industrivernleder i behandling av
innkommende meldinger.
Informasjonssjef besørger oversikt over personellet i skadeområdet, forbereder
uttalelser til media, evakuering, intern informasjon.

*

Når ansvarlig leder møter i redningsstaben, bør han i samarbeid med industrivernleder lede
den delen av redningsarbeidet som går direkte på skadestedet.

PLASSERING AV REDNINGSSTABEN:
I dag benyttes møterommet/kurslokalet på brannstasjonen i MIP som Op-rom og
fremmøtested for redningsstaben. (Se 04.1 Kommandoplasser)
OPPFØLGING AV ØVELSE:
Etter alle øvelser skal det skrives referat (øvelsesrapport), der det som fungerer dårlig under
øvelsen skal prioriteres og avviksbehandles på linje med andre avvik, og det skal
gjennomføres korrektive tiltak for forbedringer.
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02.7 Øvelser for Industrivernpersonell
HENSIKT:
Trene industrivernet for å kunne håndtere de forskjellige utfordringer som kan være aktuelle,
både i egen bedrift og i industriparken for øvrig.
ANSVAR:
Mo Industripark har et felles industrivern. Mo Industripark AS har det overordnede ansvar for
at Industriparken har en tilfredsstillende beredskap.
Industrivernleder MIP har ansvar for at industrivernet trenes for å møte de situasjoner som
kan være aktuelle.
Industrivernleder i den enkelte bedrift er ansvarlig for at industrivernpersonellet har de
nødvendige forutsetninger for å kunne utføre oppgavene de blir satt til. Med dette menes at de
får satt av tid til gjennomføring av øvelser ihht. ”Forskrift om industrivern”, at utstyret er
tilfredsstillende og at de får den nødvendige opplæring.
Industrivernleder i den enkelte bedrift skal gjennomføre 1 øvelse hvert år i egen bedrift.
INNHOLD:
Den felles industrivernstyrken i Mo Industripark skal være dimensjonert og trent for håndtere
de aktuelle situasjoner som kan oppstå i hele Industriparken. Dette gjelder også i de bedrifter
som ikke har eget industrivern.
For å oppnå dette er det viktig at øvelsene inneholder moment som gjør at man kan nå disse
mål. Dette betyr at det må øves direkte opp mot de forskjellige hendelser som risikoanalysen
avdekket, og at øvelsene må skje ute i den enkelte bedrift.
Mo Industripark har eget øvelsessenter der basisferdigheter kan øves. Her er det mulighet for
å foreta varme røykdykk. Alle røykdykkere i Mo Industripark skal ha minst 2 varme dykk pr.
år.
Øvelsene kan gjennomføres på mange måter, for eksempel:
”Tirsdagsøvelser”
MIP Sikkerhetssenter kaller inn til vanlige ”tirsdagsøvelser”. Innkallingene til disse
øvelsene sendes ut i god tid før øvelsen. Den som ikke kan møte til oppsatt tid, får
mulighet til å delta på et ”oppsamlingsheat”. Disse øvelsene kan gjennomføres i den
enkelte bedrift, eller på øvelsessenteret. MIP Sikkerhetssenter skal gjennomføre minst 4
slike øvelser for industrivernpersonellet i gruppe 1 hvert år, samt 2 øvelser for personell
tilknyttet gruppe 2 pr. år.
”Oppmøteøvelser”
Disse øvelsene gjennomføres ved at innsatsleder MIP slår alarm på utvalgte grupper på
Radio/personsøkere. Formålet med disse øvelsene er å drille inn rutiner ved alarm, og å
sjekke beredskapen. Det kan også legges inn andre moment i disse øvelsene. Det skal
gjennomføres minst 2 slike øvelser hvert år.
”Øvelser i egen bedrift”
Industrivernleder i den enkelte bedrift har ansvaret for gjennomføringen av disse øvelsene.
De kan gjennomføres som en varslet øvelse, eller ved å slå alarm fra Innsatsleder MIP.
Formålet med disse øvelsene er å få styrket kjentmannsrollen i egen bedrift, samt å få
sjekket ut interne rutiner og prosedyrer.
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Etter alle øvelser skal det foretas en evaluering og skrives en rapport. I rapporten skal det
komme frem hva som har gått bra, og hva som må øves bedre.
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03.1 Alarmnivåer

Alarmnivåer i MIP
Alarmnivåene i MIP Industrivernplan er inndelt i tre faser.
Lokal alarm
Lokal alarm er situasjoner som berører kun den enkelte
bedrift i Industriparken. Redningsstab vil ikke bli satt i slike
situasjoner.

MIP Alarm
MIP alarm er alvorlige situasjoner som berører flere enn
en enkelt bedrift. Eksempel på en slik situasjon er stor brekkasje
på gassledning, med utstrømming av store mengder gass. Ved
slike situasjoner skal redningsstaben til MIP kalles inn, se
kapittel 6.

Katastrofealarm
Katastrofealarm er alvorlige situasjoner som berører flere
bedrifter i parken, og også nærmiljøet til Mo Industripark.
Eksempel på en slik situasjon kan være en stor brann i en

kabeldukt, der giftige gasser trekker inn over sentrum, og
tiltak må settes inn mot nærmiljøet.
Det er politiet som oppgrader alarmnivået til Katastrofealarm.
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03.2 Oppgradering av alarmnivå
Opplæring
Normalfase

Beredskap og
drift

Øvelser
Samkjøring
Forebygging

Lokal alarm

Type hendelser:

Varsles av:

Mindre hendelser
som håndteres av
alarmgruppe 1

Alle!

Type hendelser:
MIP-alarm
Varsles av:
Innsatsleder
MIP!

Hendelser som
berører flere enn
1 bedrift,
og/eller
hendelser der
innsatsleder har
behov for bistand
Type hendelser:

Katastrofe-alarm
Varsles av:
Politi

Hendelser som
berører flere enn
1 bedrift,
og/eller
nærmiljøet til
parken, der Politi
ønsker å etablere
egen stab

Innsatsleder MIP
slår alarm på
nødvendig
personell i
alarmgruppe 1

Innsatsleder MIP
slår MIP-alarm
og redningstab
etableres. Videre
slår redningstab
alarm til
nødvendig
støttepersonell

LRS etableres
med den
bemanning
Politiet finner
nødvendig. MIP
stiller med
representant i
LRS ved behov.
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03.3 Innsatspersonell ved alarmer
Beskrevet i 02.5 Personellressurser i MIP med tilleggstjenester.
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03.4 Prosedyrer Lokal Alarm
Lokal alarm er situasjoner som berører kun den enkelte bedrift i
Industriparken.
Redningsstab vil ikke bli satt i slike situasjoner.
Alle meldinger vedrørende brann, gass, naturskader, eksplosiver,
radioaktiv stråling o.s.v. skal meldes til telefon 110.
Personskader meldes til AMK-Sentral på telefon 113.
Kriminelle handlinger skal meldes til telefon 112
Alarmsentralen vil da iverksette nødvendig varsling. I situasjoner med brann, gass etc. vil de
også kjøre en såkalt trippelvarsling. Dette innebærer at Politiet og AMK sentralen vil bli
varslet om hendelsen. (I situasjoner med sprenglegemer i skraplasten, er Politiet avhengig av å
innhente ekspertise fra forsvaret.)
Hvis melding om alarm kommer til Innsatsleder fra andre enn nødetatene, skal innsatsleder
vurdere behov for spesifikk melding av industrivernet etter behov. Han må også vurdere
behov for varsling av nødetatene.
Industrivernpersonell iverksetter etter gitte melding og ihht. stående ordre.
Hver enkelt bedrift vil da iverksette personellet i henhold til egne instrukser og alarmrutiner.
Ved melding om gass, rykker MIP ut med både brannbil og ambulanse.
Ved ekstra behov for personell, sender Innsatsleder spesifikk melding til nødvendige radio
etter behov.
For varsling og alarmprosedyrer, se kapittel 5
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03.5 Prosedyrer ved en MIP Alarm
Definisjon på MIP Alarm:
”MIP alarm er alvorlige situasjoner som berører flere enn den enkelte
bedrift.”
Hvis innsatsleder ved brannstasjonen i MIP mener at en ulykke i Industriparken
er kommet inn i en slik fase at kriteriene for en MIP Alarm er til stede, er han
pliktig å slå "MIP Alarm". Dette vil alltid være en innsatslederens subjektive
oppfatning av situasjonen.
Redningsstaben vil da bli kalt inn ihht. kapittel 5 og 6 i IV-planen, og
redningsstaben vil virke fra den har organisert seg.
I ferietider, helligdager el. må det påregnes at beredskapen kan være lavere enn
ellers for redningsstabens medlemmer. Her må innsatsleder benytte seg av andre
ressurser som finnes i selskapet. Spesielt vurderes besetningen på frivakt ved
brannstasjonen og energisentralen som aktuelle.
Redningsstabens oppgaver er som følger:
Eks. oppg: - fortløpende vurdering av spredningsfare og konsekvenser.
- vurdere og rekvirere ekstern assistanse.
- varsling av aktuelle myndigheter, konsern, kunder og andre
berørte av hendelsen i samarbeid med Politi
-informasjon til ansatte, pårørende og media.
Kriterier å legge til grunn for å oppgradere en alarm fra” lokal alarm” til” MIP
alarm” kan være:
- behov for ekstern varsling av andre bedrifter
- behov for å rekvirere ressurser som vanskelig lar seg gjøre fra skadestedet
- behov for hjelp med koordinering på skadested
- behov for ekspertise fra andre
- definisjonen på ”MIP-alarm” nevnt ovenfor er oppfylt.
Terskelen for å slå en slik alarm skal derfor ikke være høy. Mottoet skal alltid
være «Tidlig oversterk, og heller en gang for mye enn en gang for lite»
Prosedyre for å oppgradere alarmnivå fra” lokal alarm” til MIP alarm:
- Kall opp Energisentralen på samband, personsøker, eller telefon.
- Gi følgende melding: Slå MIP-alarm, og kall ut redningsstab ihht.
kap. 05.2 i Industrivernplan.
- Energisentralen sender så ut melding til redningsstabens
medlemmer.
- Redningsstaben organiserer seg ihht. stående ordre, og kaller opp
innsatsleder over sambandet når den er operativ.
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Ekstra personell kan kalles opp via radio ved å følge de prosedyrer som er nevnt i kapittel 5.
Innsatsleder må da ha klart for seg hvor han ønsker innsatspersonellet å møte.
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03.6 Prosedyrer ved katastrofealarm
Definisjon på Katastrofealarm:
”Katastrofealarm er alvorlige situasjoner som berører flere
bedrifter i parken og nærmiljøet til Mo Industripark, der
politimesteren etablerer Lokal redningsstab(LRS) .”
Eksterne ressurser er avhengig av veiledning fra Innsatsleder og fagpersonell
ved MIP. Det er personellet som en del av sin egenbeskyttelse skal kjenne de
faremomenter og mulige skadesituasjoner som kan oppstå.
Det er politiet som eventuelt oppgraderer alarmen fra” MIP-alarm” til
”Katastrofealarm”.(Husk at definisjonene MIP-alarm og Katastrofealarm er
interne definisjoner i MIP, og ikke en betegnelse som brukes av andre nødetater)
Dette gjøres ihht. egne rutiner og prosedyrer av operativ skadestedsleder fra
Politiet.
Hvis politiet slår denne type alarm, så knytter politimesteren eller dennes
representant til seg ressurser i LRS. LRS lokaliseres ved 112 i Mosjøen.

Dialog mellom den interne redningsstaben i MIP og LRS kan skje på
katastrofetelefonen til redningsstaben.
Hvis ressursene er tilgjengelige, kan politiet på forespørsel stille med en
rådgivende representant i stab.
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04.1 Samvirke og ansvar med lokale redningsstaber
Celsa Armeringsstål, Elkem Rana og Ferroglobe har lokale krisestaber. Disse krisestabene har
egne planverk og rutiner. Ved en større hendelse i disse bedriftene vil disse krisestabene bli
satt. Hvis det er slått MIP-alarm er også MIPs redningsstab etablert. I slike tilfeller skal og må
disse 2 funksjonene samvirke. De lokale planverkene skal ha rutiner som beskriver
samhandlingen med MIPs redningsstab. Dette gjelder også i tilfeller der flere lokale
redningsstaber er etablert.
Ansvarsforhold
Celsa Armeringsstål, Elkem Rana og Ferroglobe har faste representanter i MIPs redningsstab
og vil automatisk bli alarmert hvis stab blir satt. MIPs redningsstab har det overordnede
ansvar ved MIP-alarm, og tar overordnede avgjørelser om redningsarbeidet. Hvis lokal(e)
redningsstab(er) er etablert, er det viktig at den aktuelle bedriften er representert i MIPs
redningsstab. Hvis bedriftens faste representant skulle være fraværende, skal den lokale
redningsstab prioritere å avgi en representant til MIPs redningsstab. Denne representant skal
ha fullmakt til å ta avgjørelser i MIPs redningsstab på bedriftens vegne, og skal prioritere å
ivareta kommunikasjonsflyten mellom de 2 redningsstabene.
Kommunikasjonsflyt mellom lokal krisestab og MIPs redningsstab
Innsatsledelsen på skadestedet operer på Kanal «Industrivern», og kommuniserer med MIPs
redningsstab på denne kanal. De lokale redningsstaber operer på egne radiokanaler. Bedriftens
representant i MIPs redningsstab kan velge det kommunikasjonsmiddel han ønsker i dialogen
med lokal redningsstab, men det vil være å foretrekke at han har radiokontakt med lokal
krisestab.
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05.1 Varslingsrutiner i MIP
Alle meldinger vedrørende brann, gass, naturskader, eksplosiver, akutt forurensing,
radioaktive stråling o.s.v. skal meldes til telefon 110.
Videre varsling skjer ihht. varslingsplan 05.3, og i henhold til følgende prosedyre
for Driftssentralen (DS) på Rana Brannvesen:
• DS-operatør mottar melding om brann/gass i Mo Industriparks områder
• DS-operatør slår så på ”MIP-radio” og sender alarmsignal på MIP
Sikkerhetssenters radioer. MIP Sikkerhetssenter vil da svare på anrop, og
meldingsdetaljer kan gis. Hvis ikke meldingen bekreftes mottatt, ringes MIP
Sikkerhetssenter opp på tlf. 911 70205
• DS-operatør sender videre ut melding til interne og eksterne ressurser etter egne
prosedyrer
• Innsatsleder MIP varsler så nødvendige ressurser i alarmgruppe 1 på radio.
Utrykningsleder Brann og redningstjenesten i Rana skal anropes før innsatsleder MIP
iverksetter innsats på skadested. Dette for å sikre at kommunikasjon og informasjon blir
ivaretatt. Det påligger også utrykningsleder et likelydende ansvar for kommunikasjon og
informasjon før innsats iverksettes.
Personskader meldes til AMK-Sentral på telefon 113.
Videre varsling skjer ihht. varslingsplan 05.3, og i henhold til følgende prosedyre
for 113-sentralen: ”113 fra Mo Industripark(MIP) ”
AMK Helgeland mottar 113-henvendelse fra MIP, som vurderes i hht medisinsk indeks.
AMK spør spesifikt om dette er innenfor MIP, deretter hvor i MIP dette er.
Navn på bedrift, internt gatenavn eller portnummer.
•

Ved hastegrad akutt :

•

Trippelvarsling med innringer til brann og politi med forhåndsdefinert konferanse.

•

Ut alarmer MIP-redningsbil, akuttmottak, LV-lege og ambulanse 231 eventuelt
232 i 10-SAMVUP-11

•

Talegruppe 10-SAMVUP-11tildeles.

•

MIP svarer med tasten «Godta» for å bekrefte, og svarer muntlig på anropet.

•

MIP-redningsbil rykker ut.

•

Kommunelegen vurderer behov for egen utrykning.

•

Ambulanse 231 rykker umiddelbart ut, ambulanse 232 avventer legens avgjørelse
og rykker deretter ut ved behov. Akuttmottak Rana kvitterer på oppkall.

•

Ambulansetjenesten er ansvarlig for å melde pasient direkte til mottagende
avdeling
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Ved hastegrad Haster :
•

Trippelvarsling med innringer til brann og politi med forhåndsdefinert konferanse
ved behov.

•

Ut alarmer MIP-redningsbil og ambulanse 231 eventuelt 232 i 10-SAMVUP-11

•

Talegruppe 10-SAMVUP-11tildeles.

•

MIP svarer med tasten «Godta» for å bekrefte, og svarer muntlig på anropet

•

AMK gir melding om
- Hastegrad.
- Problemstilling.
- Hvor dette er: hvilken bygning / portnummer.

Ved hastegrad Vanlig :
Ved Vanlige oppdrag vurderer MIP – redningsbil situasjonen.
De tar kontakt med AMK Helgeland for eventuell rekvirering av flere ressurser.
Avhengig av skadeomfang og antall skadede gir MIP – redningsbil beskjed til AMK
Helgeland, som deretter informerer akuttmottak Rana.
Kriminelle handlinger skal meldes til telefon 112
Ved mistanke om kriminelle handlinger kontaktes MIP Brannstasjon på telefon 75 13 62 05

Industrivernpersonell med personsøkere iverksetter etter gitte melding og ihht. stående
ordre.
Hver enkelt bedrift vil da iverksette personellet i henhold til egne instrukser og
alarmrutiner.
Ved melding om gass, rykker MIP ut med både brannbil og ambulanse.
Hvis melding om alarm kommer til Innsatsleder fra andre enn nødetatene, (for
eksempel fra Energisentral el.) skal innsatsleder vurdere behov for spesifikk melding til
nødvendige radioer etter behov. Han må også vurdere behov for varsling av nødetatene.
Ved ekstra behov for personell, sender Innsatsleder spesifikk melding til nødvendige
radioer etter behov.
Ved en eventuell oppgradering av alarm, se 03.2 og 03.5
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05.2 Varsling av redningsstab
Ved en eventuell hendelse i Mo Industripark som utløser et behov for å sette
stab, kalles redningstabens medlemmer inn av Energisentralen (se prosedyre "
03.5)
Prosedyre ved MIP Alarm"
Det finnes 2 alternative måter å gjøre dette på.
Direktevarsling via internettbasert varslingssystem:
På skjermen på Energisentralen ligger et ikon merk: "MIP Alarm"
Dobbelklikk på ikonet. Da vil linken til varslingssystemet åpne seg, og trinn 1-5 i
prosessen går automatisk. Når trinn 5 er fullført, får du et valg om du ønsker å
sende eller avbryte prosessen. Trykk på send.
Da sendes automatisk en talemelding til redningstabens telefoner, med en
beskjed om MIP Alarm, og en forespørsel om hvor fort de kan møte i
katastroferom.
Hvordan vet vi at meldingen er sendt?
Når du har trykket på "send" knappen, kommer følgende melding opp på
skjermen: "Sendingen er sendt over til serveren for utsendelse. Gå til
Statussiden for å få oppdatert informasjon om hver enkelt sending"
Hvordan ser vi hvem som kommer, og når?
Trykk på dette ikonet,
så kommer status frem.
Nå kommer statusrapporten opp. For å se nærmere hvem som kommer til de
ulike tider, dobbeltklikk på gruppen (Eks: Kommer innen 10 min(DTMF 1)
Test og øvelse?
Det ligger 2 ikoner til på skjermen, merk "Rutinetest" og " Øvelse for
redningstaben"
Rutinetesten: Brukes når systemet skal testes. Da møter ikke redningstaben,
men sender melding "når de kunne møtt"
Øvelse: Da får redningstaben beskjed om at det er en øvelse, og gir beskjed når
de kan møte på katastroferommet. (Da skal de møte opp for øvelse)
Hva gjør vi hvis dette skulle svikte?
Hvis systemet skulle svikte, kalles redningstaben inn ved bruk av
telefonoppringning ihht. telefonlisten.
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Navn

Varsling MIP/Katastrofealarm
Mob.tlf.
Tlf.arb.

Ved varsling på ett av disse
nummer, varsles de 2 andre
etater også (110-112-113,
såkalt trippelvarsling.)

Priv.tlf.

112
113
75125100

REDNINGSSTAB MIP, VARLSES VED MIP-ALARM
Funksjon

BEDRIFT

ANSVARLIG LEDER MO INDUSTRIPARK AS
NESTL. 1 ANSV.LED. MO INDUSTRIPARK AS
NESTL. 2 ANSV.LED. MO INDUSTRIPARK AS
IV LEDER
MO INDUSTRIPARK AS
NESTL 1 IV LEDER
FERROGLOBE
NESTL 2 IV LEDER
CELSA ARM. STÅL
INFORMASJON
MO INDUSTRIPARK AS
INFORMASJON
MO INDUSTRIPARK AS
SEKRETÆRIAT
FESIL RANA METALL
RESSURS
MO INDUSTRIPARK AS
SAKKYNDIG ENERGI MO INDUSTRIPARK AS
SAKKYNDIG KRAFT. MO INDUSTRIPARK AS
SAKKYNDIG O2-DIST. AGA AS

Navn
ARVE ULRIKSEN
TERJE LILLEBJERKA
ARNE WESTGÅRD
RICHARD ERLANDSEN
TROND RØDSJØ
ØYSTEIN ASLAKSEN
JAN GABOR
TONJE NERMARK
EIVIND SORSELL
ASLE HJARTØY
EILIF NERMARK
ODD HUSNES
ANDREAS MORBERG

Mob.tlf.

Telefon

Priv.tlf.

95030319
90823497
91566434
97570204
97180172
40 03 51 38
90746046
46778409
91859922
99489447
97505224
95700098
992 66 446

TEKNISK TJENESTE, UTKALLES AV REDNSTAB VED BEHOV
SAKKYNDIG VANNV MO INDUSTRIPARK AS
SAKKYNDIG VANNV MO INDUSTRIPARK AS
VAKTH. ING. SVABO MO INDUSTRIPARK AS
VAKTH. MONT. SVABO
MO INDUSTRIPARK AS
HJEMMEVAKT AGA AGA AS
AVESTAD AGA
AGA AS

TROND OLSEN
SVEIN Å DYPFEST
HJEMMEVAKT
HJEMMEVAKT
HJEMMEVAKT
KONTROLLROM

90998545
99298509
92085400
41525500
40922913
+4622651464 / +4622651464

ORDEN/SIKRING, UTKALLES AV REDNSTAB VED BEHOV
Leder Orden & Sikring
DRIFTSASSISTENT
DRIFTSASSISTENT
AVDING. EIENDOM
DRIFTSASSISTENT
PORTVAKT/TELE
PORTVAKT/TELE
PORTVAKT/TELE

MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK

STEINAR BECH-HANSSEN
TOM C LOE
TOR ÅGE HAUGUM
KJELL HAGEN
KJETIL JOHNSEN
RANDI HOVDAL
METTE VASSDAL
VERONICA RENGÅRD

99524933
99273222
47903871
91879884
41478363
97666841
90744445
91373139

75136100
75136100
75136100

UTRYKNINGSMANNSKAPER MIP, UTKALLES AV
REDNINGSSTAB VED BEHOV
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled
Utryknvakt/innsatsled

MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK
MO INDUSTRIPARK

Christian Svanheim
Jan O Salamonsen
Hans Ole Stien
Hans Hovde
Benn-Anders Mikalsen
Dag Jonny Pedersen
Svein Joar Almli
Øyvind Tøndersen
Trond Avdem
Hans Christian Fjær
Toralf Westmann
Sindre V Vang
Thomas Dahle

95886494
92659803
47270265
99620092
91742532
47804654
91810565
90618953
90015811
48192914
95809022
91819735
91313682
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05.3 Beskrivelse av samband og varslingssystem
Samband og varslingssystemet til Mo Industripark består av en blanding mellom analog og
digital teknologi.
Det nye nødnettet i Norge er et digitalt samband type Tetra. Dette sambandet er kun
tilgjengelig for nødetatene og for utrykningspersonell ved MIP Sikkerhetssenter.
Industrivernet i MIP har også et digitalt samband, men blir ikke gitt tilgang til å kommunisere
mot nødnett. For å sikre at Industrivernet får nødvendig varsling, så opererer industrivernet i
Mo Industripark foreløpig med digitalt og analogt utstyr i parallell. I praksis betyr dette at
alarmer fra nødetatene blir sendt ut på nødnett til innsatsleder og utrykningsvakt ved MIP
Sikkerhetssenter. Videre utalarmering foretas av innsatsleder MIP ihht. MIP Sikkerhetssenter
har både analoge og digitale sambandsløsninger, mens kun de bedrifter med digitalt samband
når MIP Sikkerhetssenter.
Sambandsløsninger i alarmgruppe 1:
•

MIP Sikkerhetssenter, digitalt og analogt

•

Elkem Rana, digitalt

•

Ferroglobe, digitalt

•

Celsa, digitalt

Sambandsløsninger i alarmgruppe 2:
•

Energisentralen, digitalt

•

Aga, digitalt

•

RIT, analogt

•

MIT, analogt

•

MoMekGroup, telefoni
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05.4 Test av varslingssystemet
Hver fredag skal varslingssystemet prøves. Dette foregår på følgende måte:

Prøve fra 110-sentral:
Hver fredag kl. 12.40 sender Driftssentralen i Rana Brann ut en prøve på systemet ihht til
prosedyre beskrevet i 05.1 og 05.3
MIP kvitterer så på radio for melding mottatt, og brann svarer på radio og avslutter melding.
Hvis melding over radio uteblir, skal MIP ringe 110-sentralen på telefon 75 14 58 00. Hvis
melding da er sendt ut, men ikke mottatt av MIP, behandles dette som et avvik og avviket
meldes i det interne avvikssystemet og nødvendige tiltak treffes for å få systemet på plass.
MIP Sikkerhetssenter sender ut test-melding på radio til industrivernet. Her kvitterer verkene
for mottatt melding, og testen avsluttes. Hvis svar uteblir på radio fra noen av verkene, så
meldes dette som avvik til IV-leder i den enkelte bedrift.
Test av radiosamband
Testen gjennomføres på følgende måte:
Tekstmelding sendes ut, og svar utbes i følgende rekkefølge:
Stålverket, Valseverket, Elkem, Ferroglobe, H&S og Energisentralen.
Så testes samband med AGA radio(MIP-frekvens) Ring tlf. 409 22913 og be om at de slår på
radioen slik at sambandet sjekkes ut.
Videre testes kommunikasjonen med AGAs kontrollrom i Avestad. Ring +4622651464 eller
+4622651465 og gi beskjed om at det er en varslingsrutinesjekk fra Mo Industripark.
Deretter kalles MIT opp på deres kanal(”Radio MIT”), og sjekker at radio fungerer
tilfredsstillende.
Deretter kalles RIT opp på deres kanal(”Radio RIT”), og sjekker at radio fungerer
tilfredsstillende.
Alle avvik i forhold til denne prosedyre meldes internt i MIP avvikssystem til
Industrivernleder.
Prøve fra 113-sentral (AMK):
Testen sendes ut fredag rundt klokken 14.00 så fremst de har mulighet til det. Hvis ingen
testanrop mottas før klokken 15.00, kontaktes AMK på tlf. 750 76200
Svar på anropet ved å trykke knappen «Godta» og bekreft mottatt melding.
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05.5 Alarm KBO
Lokal alarm: Fase 1
Vil være aktuell på hendelser som:
Har konsekvenser for forholdene lokalt i MIP, og/eller kan føre til alvorlige ødeleggelser av
anlegget, og som samtidig påvirker produksjon/drift for brukerne.
Eksempler:
Trafohavarier, kortslutning høyspentanlegg, utfall egenforsyning
Innsatspersonell Kraftnett:
Montørvakt og ingeniørvakt
Hvem skal varsles?
Avdeligssjef kraftnett
Berørte kunder som; Celsa, Elkem, GMN
Støttefunksjoner(Etter behov)
Ingeniører og montører kraftnett, MIP Sikkerhetssenter

Lokal alarm: Fase 2
Vil være aktuell på hendelser som:
Påvirker driftsforholdene for bedriftene i Mo Industripark i alvorlig grad.
Eksempler:
Større havarier 132 KV anlegg, større havarier 20 KV anlegg Svabo
Innsatspersonell Kraftnett:
Montørvakt og ingeniørvakt
Hvem skal varsles?(Etter behov)
Avdeligssjef kraftnett
Berørte kunder som; Celsa, Elkem, GMN, Fjord Seafood, MIP Energi, SMA, Molab
Støttefunksjoner(Etter behov)
Ingeniører og montører kraftnett, MIP Sikkerhetssenter, Driftsleder prosessbedrifter, KBOansvarlig, Statnett, Helgelandskraft, Statkraft driftsentral Korgen.
Redningsstab ihht. 05.2 vurderes av vakthavende ingeniør.

Aksjonsledelse ved Fase 3, Katastrofe Kraftnett
Vil være aktuell på hendelser som:
Brann i Svabo, Brann i hovedkabeldukt, Brann eller eksplosjon i hovedtransformatorer.
I tilegg til beredskap for fase 2, settes redningstab i MIP.(Se prosedyre 05.2)
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Hvis LRS etableres, møter følgende som rådgivere fra MIP AS:
Adm. Dir., Avdeligssjef kraftnett, Infosjef MIP AS
Hvem skal varsles?(Etter behov)
Som fase 2
Støttefunksjoner(Etter behov)
Som fase 2, samt redningsstaben i MIP med deres ressurser.

Varslingsliste
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Funksjon

Navn

Mob.tlf.

Tlf.arb.

POLITIET
RANA
BRANNVESEN

112

AMK

113

110

RANA SYKEHUS

75125100

MIP IND.VERN

BRANNSTASJON MIP

911 70205

75136205

IV. LEDER MIP

RICHARD ERLANDSEN
DRIFTSENTRAL
KORGEN

975 70204

75136380

STATKRAFT

75191400

STATNETT
AVDELINGSSJEF

Priv.tlf.

71692324
ODD HUSNES

957 00098

INGENIØRVAKT

41525500

MONTØRVAKT
ENERGISENTRAL
MIP

92085400
75136251

KBO Koordinator

ODD HUSNES

957 00098

75136327

ØIJORD & AANES

ENTREPRENØR

INDUSTRIRØR

RØRLEGGERFIRMA

915 36552

75127885

ANLEGGSSERVICE

MASKINENTREPRENØR

948 13674

75136365

75131511
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05.6 Beredskapsavtale med Rana Brannvesen og
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.
Bistandsavtale
Den felles industrivernberedskapen i Mo Industripark har inngått avtale med RBV og IUA om
bistand ved brann, større forurensing og store ulykker. Brannsjefen i Rana eller den han har
bemyndiget kan benytte seg av personell og ressurser ved MIP Industrivern i situasjoner som
beskrevet ovenfor, eller der eget personell og ressurser er låst opp mot slike situasjoner.
Prosedyren omhandler ikke de administrative forhold rundt avtalen.
Varsling av MIP
Anmodning om bistand skal rettes til Innsatsleder ved Brannstasjonen i MIP. Dette kan skje
ved bruk av direkte kontakt, over telefon 75 13 62 05 eller over radio/personsøker.
Stående ordre for Innsatsleder MIP Brannstasjon
I tilfeller som nevnt ovenfor skal innsatsleder gjøre de tiltak han finner nødvendig for å
opprettholde tilfredsstillende beredskap i Industriparken. Dette kan gjøres ved å kalle inn
ekstra personell fra MIP Brannstasjon, eller å kalle inn personell fra den stående
beredskapsstyrken i MIP over personsøkere. Ved tvilsituasjoner skal Innsatsleder kontakte
Industrivernleder eller hans stedfortreder(e).
Ressursoversikt
Oversikt over disponibelt personell og en total ressursoversikt som Industrivernet i MIP
disponerer er gjengitt i kapittel 02.4 og 02.5 i Industrivernplanen.
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05.7 Varsling Sivilforsvar og FIG-gruppe Rana
Ved behov for varsling og/eller utkalling av sivilforsvar og FIG-grupper, skal alltid Nordland
Sivilforsvarsdistrikts døgnbemannede vakttelefon benyttes.
Normalt rekvireres denne tjenesten gjennom Politiet. MIP har inngått en avtale med Nordland
Sivilforsvarsdistrikt at vi ved behov kan rekvirere Fig-grupper direkte via vakttelefon.
Vakttelefon: 75 50 77 70 eller mob. 97 10 07 46

05.8 Varsling av sivilbefolkning ved større ulykker
Hvis en ulykke inntreffer av et slikt omfang at også sivilbefolkningen må varsles, så gjøres
dette av Politiet i samarbeid med redningsstaben. Dette kan gjøres på forskjellige måter, og
vurderes i hvert enkelt tilfelle.
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06.1 Stående ordre for Industrivernpersonellet i MIP
STÅENDE ORDRER/ INSTRUKS FOR BRANNSTASJONEN I MIP
Beredskap
Ved brannstasjonen i Mo Industripark er det kasernert 2 personer pr. døgn med beredskap på
brannbil og ambulanse
De har ansvar for driften av stasjonen og beredskapsmateriellet under normal drift.
Ved en alarm skal en av utrykningsvaktene fungere som innsatsleder.
Utrykninger
Stående ordre for innsatsleder og utrykningsvakt ved MIP:
Varsling skal skje ihht. kap. 5.1 i Industrivernplanen.
AMBULANSE.
Ved behov rykker begge sikkerhetsvaktene ut med ambulansen.
Innsatsleder MIP har ledelsen på skadested, og ansvaret for behandling av pasienten inntil
Rana ambulanse ankommer.
Ved ankomst skadested skal man så tidlig som mulig gi informasjon til AMK sentralen.
Denne informasjon skal inneholde de faktiske funn, og ikke dine antakelser. Vesentlig
informasjon i denne sammenheng er f.eks. tilstand, skadetype, navn og eventuelt fødselsdato
på pasient, behov for assistanse, om pasienten har vært bevisstløs, kjente sykdommer etc.
Når Rana ambulanse ankommer overtar de det medisinskfaglige ansvar for pasienten, og
Innsatsleder MIP ivaretar skadestedsledelsen.
Transport til sykehus gjøres i utgangspunktet av Rana ambulanse, men hvis ambulanse derifra
ikke er tilgjengelig, foretas transporten direkte inn til sykehuset av MIP Redningsbil.
Omlasting av pasient fra MIP redningsbil til Rana ambulanse skal kun skje i de tilfeller dette
ikke er til belastning for pasienten.
BRANNBIL.
Ved melding om brann rykker begge utrykningsvaktene ut med brannbilen. Hvis det er
mistanke om behov, rykker ambulansen ut sammen med brannbilen. RBR(Rana brann og
redning) vil, hvis ikke annet blir avtalt, også rykke ut på alle alarmer i Mo Industripark.
• Kun innsatsleder(8.1) skal benytte grønn kappe
• Uavhengig av hvem som er først på skadestedet, skal 8.1 og utrykningsleder så tidlig
som mulig søke sammen på kommandoplass (KO) for best mulig informasjonsdeling,
kommunikasjon og gjennomføring av innsatsen. Utrykningsleder leder videre
innsatsen fra «KO»
• Hvis 8.1 ved ankomst forlater brannbilen for å avklare og observere, skal alltid 8.2
være igjen ved brannbil og møte RBR.
• Andre ressurser trekkes inn til «KO» ved behov
VED GASSMELDING.
Ved melding om gass rykker både brannbil og ambulanse ut samtidig. Her er det meget viktig
at det gjøres vurderinger av hvilke tiltak som må settes i drift, vindretning, angrepsveier,
videre varsling, avsperringer, gassmålinger etc. Det kan være aktuelt å sperre innporter. Man
skal så tidlig som mulig få opprettet kontakt med energisentralen.
Den videre organisering foretas av innsatsleder i hvert enkelt tilfelle.
Politi og ambulanse har instruks om å stoppe i portvakt for informasjon. Hvis ikke portvakt er
Side 40

Industrivernplan Mo Industripark

Rev. 8. Revisjonsdato: 15.01.2019

Betjent, vil de søke informasjon på 110 sentral.
BISTAND BEDRIFTSHELSETJENESTEN.
På dagtid avtales behov og bistand med bedriftshelsetjenesten på radio ved direkteoppkall og
tonesignal.
KOMMUNIKASJON
Radiokommunikasjon er beskrevet i kapittel 7 i Industrivernplanen
Stående ordre for alle IV personell i MIP
Ved normaldrift
Industrivernpersonellet skal alltid påse at de vil motta en eventuell melding på radio, og være
klar til innsats i løpet av 5 minutter.
Personellet er selv ansvarlig for å påse at personlig utstyr er på plass og i orden. Hvis avvik på
utstyr oppdages, skal det meldes gjennom det interne avvikssystemet i bedriften og behandles
deretter.
Øvelser skal gjennomføres ihht. kap 02.9 i Industrivernplanen.
Ved alarmer
Etter at alarmen er gått, rykker den faste beredskapsstyrken ut til skadested eller ihht.
alarmmelding med 2 personer.
Når Industrivernpersonellet mottar melding på radio rykker de ut til skadested eller ihht.
alarmmelding med 2 personer + leder.
Den lokale innsatslederen på bedriften har innsatsledelse den første tiden. Når Innsatsleder fra
MIP ankommer, avtales den videre innsatsledelse dem imellom.
Ved melding om brann/gass skal industrivernpersonell møte med komplett røykdykkerutstyr.
Ved behov kan ekstra mannskaper tilkalles over radio(se kap. 05.1 i Industrivernplanen)
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06.2 Stående ordre for redningsstaben
STÅENDE ORDRER VED MIP- ALARM/KATASTROFEALARM:

1) Redningsstab møter på kommandoplass, (Brannstasjonen MIP, Møterom).
2) Redningsstaben organiserer seg. Den første som kommer låser opp skap, ringer opp
energisentral tlf: 75136251 for å gi beskjed om at staben er på plass og får statusoversikt
3) Gi beskjed til Innsatsleder på radio om at redningsstaben er operativ
4) Få oversikt over skadens omfang.
6) Bruk sjekklister, (flytskjemaer). Start loggføring så tidlig som mulig
7) Varsle videre ihht. ”05.2 Varsling av redningsstab”. Vær ”oversterk” i en tidlig fase.
REDNINGSSTABENS VIKTIGSTE OPPGAVER
 Bli ”operativ” så tidlig som mulig. Ta kontakt med skadestedet.
 ”serve” skadestedet (Ikke omvendt), skaffe til veie ressurser, fagpersonell etc.
 Føre logg over hendelser
 Betjene presse og pårørende ihht. stående ordrer under. (Vær varsom med uttalelser!)
 Representere MIP mot myndigheter
ANSVARLIG LEDER(Adm. Dir. MIP AS)
1) Ved MIP-alarm / Katastrofealarm, møt i kommandosentral
2) Organiser og led redningsstaben.
3) Deleger og fordel oppgaver ihht. ”06.2 Prosedyrer stående ordre.” Det kan være behov
for å improvisere. Da er følgende oppgaver viktige å prioritere:
1. Radio mot innsatsleder
2. Katastrofetelefon mot LRS / Representant på skadestedet
3. Videre varsling ved behov, se 05.2
4) Sørge for informasjon innen staben og sørge for kontakt med sideordnede og
underordnede ledd, samt mot myndighetene. Delta på pressekonferanse.
5) Ta overordnede avgjørelser etter samråd med tekn.rådgivere og operativ leder.
6) Gjennomfør oppsummeringsmøte i Staben. (Husk å gi beskjed til innsatsleder og
Redningsstabens representant)
7) Når aksjonen er avsluttet, sørg for sluttrapport og evaluering.
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NESTLEDER 1 (for ANSVARLIG LEDER) / LEDER RESSURS (Driftsdir. MIP AS)
1) Ved MIP-alarm / Katastrofealarm, møt i kommandosentral
2) Hvis ANSVARLIG LEDER ikke er tilgjengelig, overta hans oppgaver
3) Hvis Ansvarlig leder er på plass, funger som Leder ressurs i redningsstaben

NESTLEDER 2, (for ANSVARLIG LEDER:)(Avdelingssjef Eiendom MIP AS)
1) Ved MIP-alarm / Katastrofealarm, møt i kommandosentral som teknisk rådgiver.
2) Hvis ANSVARLIG LEDER eller NESTLEDER 1(for ansvarlig leder) ikke er tilgjengelig,
overtas oppgavene til ANSVARLIG LEDER.
3) Betjen katastrofetelefonen mot LRS/redningsstabens representant på skadestedet.
4) Informer 112 eller LRS om direktenummer til redningsstaben

INDUSTRIVERNLEDER(Industrivernleder MIP AS)
1) Ved MIP-alarm/ Katastrofealarm møter Industrivernleder i kommandosentral,
2) Industrivernlederen har ansvaret for den operative ledelse og innsatskoordinering. Han
skal snarest mulig opprette radiokommunikasjon med innsatsledelsen på skadested, få
oversikt over disponibelt mannskap og en situasjonsoversikt.
3) Betjen VHF-radio mot interne og eksterne ressurser ihht. 07.1 Radiosamband.
Industrivernleder skal bruke 8.5 ved oppkalling.
NESTLEDER 1, (for INDUSTRIVERNLEDER)(Industrivernleder Ferroglobe)
1) Ved MIP-alarm/Katastrofealarm møt først i kommandosentral,
2) Sjekk telefonlinje mellom egen telefon(mobil) og katastrofetelefon. Sjekk VHF.
3) Ta på vest(mrk.”Redningsstab”), og møt på skadested som redningsstabens representant
på skadestedet. Møt i stabs-ko på skadestedet hvis det er etablert.
4) Vær bindeledd mellom redningsstaben og skadested, og sørg for informasjonsflyt begge
veier.

NESTLEDER 2, (for INDUSTRIVERNLEDER):( Kurskoordinator MIP Sikkerhetssenter)
1) Ved MIP-alarm, møter nestleder 2 (for Industrivernleder) i kommandosentral
2) Hvis nestleder 1(for Industrivernleder) ikke er tilgjengelig, overta hans oppgaver.
3) Hvis INDUSTRIVERNLEDER ikke er tilgjengelig, overta oppgavene til
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Industrivernlederen.
5) Hvis begge er på plass, funger i redningsstaben som ressurs/rådgiver.

SEKRETARIAT:(Industrivernleder Elkem Rana)
1) Ved MIP-alarm / Katastrofealarm møter leder for sekretariat i kommandosentral

2) Vær sekretær for Redningsstaben. Bruk tavler og flytskjema i arbeidet

INFORMASJONSLEDELSE:(Infosjef. MIP AS)
1) Ved MIP-alarm / Katastrofealarm møter leder for informasjon i kommandosentral
2) Etabler informasjonstjenesten i h.h. til "Plan for informasjon i forbindelse med
katastrofer i Mo Industripark". (Se avsnitt 8, i Industrivernplanen).

SAKKYNDIG ENERGI(Avd.led. Energi MIP AS)
1) Ved MIP-alarm/katastrofealarm møter sakkyndig Energi i kommandosentral.
2) Hvis Nestleder 2(for Ansvarlig leder) ikke er tilgjengelig, overta hans oppgaver.
3) Funger som stabens rådgiver på spørsmål vedr. infrastruktur vann, gass og avløpsnett.

SAKKYNDIG KRAFTNETT(Avd.led. Kraftnett MIP AS)
1) Ved MIP-alarm/katastrofealarm møter sakkyndig Kraftnett i kommandosentral.
2) Funger som stabens rådgiver på spørsmål vedr. kraftnettet, og vær stabens kontaktperson
mot KBO og beredskapsvakt kraftnett.
3) Ta overordnede avgjørelser vedr. utkoblinger i kraftnettet.
SAKKYNDIG AGA AS(Plassjef Aga AS)
1) Ved MIP-alarm/katastrofealarm møter sakkyndig Aga i kommandosentral.
2) Funger som stabens rådgiver på spørsmål vedr. Agas O2-fabrikk og tilhørende anlegg og
rørnett
3) Ta overordnede avgjørelser vedr. driften av O2-produksjon
RESSURS:(Industrivernleder Celsa)
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1) Ved MIP-alarm / Katastrofealarm, møt i kommandosentral
2) Hvis leder sekretariat ikke er tilgjengelig, overta hans oppgaver.
3) Hvis leder sekretariat er tilgjengelig, funger som ressurs i redningsstaben
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06.3 Stående ordre Sakkyndige / Teknisk rådgivere
SAKKYNDIG RÅDGIVER KRAFTFORSYNING:
1)

Ved MIP-ALARM/KATASTROFEALARM, er beredskapsvakten teknisk rådgiver.
Beredskapsvakten møter på skadested, organiserer og tar ledelsen i h.h. til interne
instrukser.

2)

Etablerer kontakt med sin avdeling og innsatsledelsen.

.SAKKYNDIG RÅDGIVERE FOR VANN:
1)
Ved MIP-ALARM/KATASTROFEALARM har energisentralen beredskapsansvar, og
vil være fagpersonell i alarmeringsfasen. Energisentralen kaller inn nødvendig personell
etter egen instruks.
2)

Etablerer kontakt med sin avdeling og innsatsledelsen.
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06.4 Stående ordre tekniske rådgivere gass
Gassnettet i Mo Industripark driftes av 2 firma, MIP AS og AGA AS. Personell fra disse
bedrifter vil fungere som tekniske rådgivere avhengig av hvilket nett som er berørt. Ved større
hendelser i parken, vil begge bedrifter bli berørt og kalt ut av redningsstaben.

SAKKYNDIG RÅDGIVER GASS MIP AS
1)
Ved MIP-ALARM/KATASTROFEALARM har energisentralen beredskapsansvar, og
vil være fagpersonell i alarmeringsfasen. Energisentralen kaller inn nødvendig personell
etter egen instruks.
2)

Etablerer kontakt med redningsstaben og avtal videre innsats med redningsledelsen.

SAKKYNDIG RÅDGIVER GASS AGA AS
1)

Ved MIP-ALARM/KATASTROFEALARM møter beredskapsvakten hos AGA.

2)
Slå på radio på kanal «MIP Sikkerhet», og etablerer kontakt med redningsstaben og
avtal videre innsats med redningsledelsen.
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06.5 Stående ordre Orden og sikring, portvakt
STÅENDE ORDRE FOR ORDEN OG SIKRINGSTJENESTE:
Ved MIP Alarm eller ved utkallinger:
1) Møter i portvakta.
2) Etablerer samband med kommandosentralen, søker informasjon.
3) Etabler orden/ sikringstjeneste, regulerer trafikk og sikrer mot uvedkommende.
4) Rapporterer til kommandosentralen.

SENTRALBORDTJENESTE:
1) Møter i sentralbordet.
2) Etablerer samband mot kommandosentralen
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06.6 Helse & Sikkerhet
STÅENDE ORDRE FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN:
Ved MIP- Alarm eller ved utkalling:
1) Møter i Helse & Sikkerhet.
2) Organiserer ut fra intern Katastrofeplan. (Se avsnitt 12, i Industrivernplanen).

Side 49

Industrivernplan Mo Industripark

Rev. 8. Revisjonsdato: 15.01.2019

06.7 Stående ordre og utrykningsprosedyre for
kasernerte mannskaper
STÅENDE ORDRER/ INSTRUKS FOR BRANNSTASJONEN I MIP
Beredskap
Ved brannstasjonen i Mo Industripark er det kasernert 2 personer pr. døgn med beredskap på
brannbil og ambulanse
De har samme ansvar for driften av stasjonen og beredskapsmateriellet under normal drift.
Ved en alarm skal en av utrykningsvaktene fungere som innsatsleder.
Utrykninger
Stående ordre for innsatsleder og utrykningsvakt ved MIP:
Varsling skal skje ihht. kap. 5.1 i Industrivernplanen.
AMBULANSE.
Ved behov rykker begge sikkerhetsvaktene ut med ambulansen.
Opprett kommunikasjon med AMK. Når man ankommer skadested,
skal man så tidlig som mulig gi informasjon til AMK sentralen. Denne info. skal
inneholde de faktiske funn, og ikke dine antakelser. Vesentlig informasjon
i denne sammenheng er f.eks. tilstand, skadetype, navn og eventuelt fødselsdato på
pasient, behov for assistanse, om pasienten har vært bevisstløs, kjente sykdommer etc.
Helgelandssykehuset ambulanse vil hvis ikke annet blir avtalt, også rykke ut på alle alarmer i
Mo Industripark.
BRANNBIL.
Ved melding om brann rykker begge utrykningsvaktene ut med brannbilen. Hvis det er
mistanke om behov rykker ambulansen ut sammen med brannbilen. Rana Brannvesen vil hvis
ikke annet blir avtalt, også rykke ut på alle alarmer i Mo Industripark.
VED GASSMELDING.
Ved melding om gass rykker både brannbil og ambulanse ut samtidig. Her er det meget viktig
at det gjøres vurderinger av hvilke tiltak som må settes i drift, vindretning, angrepsveier,
videre varsling, avsperringer, gassmålinger etc. Det kan være aktuelt å åpne utporter og sperre
innporter. Man skal så tidlig som mulig få opprettet kontakt med utemann energisentralen.
Den videre organisering foretas av innsatsleder i hvert enkelt tilfelle.
Politi og ambulanse har instruks om å stoppe i portvakt for informasjon. Hvis ikke portvakt er
betjent, vil de søke informasjon på 110 sentral.
BISTAND BEDRIFTSHELSETJENESTEN.
På dagtid avtales behov og bistand med bedriftshelsetjenesten på VHF-radio ”MIP Kanal”
BISTAND EKSTERNE NØDETATER
Ved spesielle tilfeller kan eksterne nødetater be om bistand fra ressurser ved felles
industrivern i MIP. Anmodning om slik bistand kan komme fra 110, 112 eller 113, og skal
rettes mot innsatsleder MIP Sikkerhetssenter.
I tilfeller som nevnt ovenfor skal innsatsleder gjøre de tiltak han finner nødvendig for å
opprettholde tilfredsstillende beredskap i Industriparken. Dette kan gjøres ved å kalle inn
ekstra personell fra MIP Brannstasjon, eller å kalle inn personell fra den stående
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beredskapsstyrken i MIP over personsøkere. Ved tvilsituasjoner skal Innsatsleder kontakte
Industrivernleder eller hans stedfortreder(e).

KOMMUNIKASJON
Radiokommunikasjon er beskrevet i kapittel 7 i Industrivernplanen
Ved alarmer
Etter at alarmen er gått, rykker den faste beredskapsstyrken ut til skadested eller ihht. gitte
melding med 2 personer.
Når Industrivernpersonellet mottar melding rykker de ut til skadested eller ihht. gitte melding
med 2 personer + leder.
Den lokale innsatslederen på bedriften har innsatsledelse den første tiden. Når Innsatsleder fra
MIP kommer, avtales den videre innsatsledelse dem imellom.
Ved melding om brann/gass skal industrivernpersonell møte med komplett røykdykkerutstyr.
Ved behov kan ekstra mannskaper tilkalles enten over radio direkte, eller via personsøker(se
kap. 05.1 i Industrivernplanen)
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06.8 Stående ordre for innsats i ”spesielle
situasjoner”
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakeren gjøres kjent med helsefarer og annen
risiko som kan være forbundet med innsatsen, samt at arbeidstaker får den opplæring, øvelse
og instruksjon som er nødvendig for å utføre arbeidet.
Spesielle situasjoner må så langt som mulig kartlegges. Det kan dreie seg om objekter med
særskilte bygningsmessige forhold, materialer og kjemikalier som krever spesielle
forholdsregler ved redningsarbeid m.m.
Arbeidstakeren har plikt til å medvirke til et sunt og trygt arbeidsmiljø. Arbeidstakeren skal
følge opp tiltak, påbud og instrukser, og selv melde fra om forhold som kan påvirke dette.
Arbeidstakeren har plikt til aktivt å bidra til at slike prosedyrer og innsatsplaner utarbeides.
Kjemikaliedykking:
Med kjemikaliedykking menes her innsats i omgivelser med ikke kjente gasser, stoffer eller
væsker, eller gasser, stoffer eller væsker som man må bruke ”fullstendig beskyttelse”
(Åndedrettsbeskyttelse og gassverndrakt) i bekjempelsen av.
Personellet er ikke gitt spesiell opplæring i kjemikaliedykking.
Grensesnitt for innsatsen til den kasernerte styrken i MIP går i å avskjerme, varsle og
evakuere personell i faresonen, samt bistå det kommunale Brannvesen under deres
kommando.
”Mann over bord”:
Rana Industriterminal har interne prosedyrer som håndterer slike situasjoner, med internt
personell.
Grensesnitt for innsatsen til den kasernerte styrken i MIP går med bistand når personen er
brakt opp på land. I situasjoner der RIT ikke har personell tilstede, skal kaiområdet være
avstengt og kaien være fri for personell.
Brann i båt ved kai:
Brann i båt kan i mange tilfeller være vanskelig å håndtere. Røykdykkerinnsats ved slike
hendelser skal ikke iverksettes før det kommunale brannvesen er tilstede. Slokkeinnsats fra
land kan startes når forholdene ligger til rette for det, og innsatsleder har gjort en vurdering av
last, kjemikalier etc. etter å ha konferert med kjentmann fra båten.
Brann i fjellanlegg, tunneler etc.:
Ved slike objekter kan det ofte være lang innsatsvei. Derfor er det alltid spesielt viktig å nøye
vurdere forhold som kommunikasjon, rømningsveier, farlige stoffer etc. Før
røykdykkerinnsats iverksettes bør alltid kjentmann i anlegget kontaktes for å avklare slike
forhold. Hvis det er mulig bør også kjentmann delta i innsatsen. Dette forutsetter selvfølgelig
at personen har fått opplæring og er trent for dette. Kjentmann regnes da ikke med som en del
av røykdykkerlaget oppsett, men fungerer kun som kjentmann i objektet.
Redning av personell fra kran
Det er den enkelte bedrifts ansvar å ha egne prosedyrer som beskriver slike forhold. På flere
av kranene i industriparken kan lift brukes, men i noen av tilfellene er dette umulig. (Se neste
avsnitt)
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Innsatsleder må alltid vurdere nøye evakueringsmåten før slik innsats iverksettes. Det må
grundig vurderes om personen kan behandles på stedet, eller om situasjonen må handteres
som en ”nødevakuering”.
Redning av personell etter fall i høyden med fallsikringsutstyr
Personellet i MIP skal ha opplæring og øvelse i tauredning. Her kan det benyttes flere
forskjellige metoder. Det skal alltid benyttes den metode som utsetter innsatspersonellet for
minst grad av fare. (Lift, fiskeutstyr, stige etc.)
Før slik innsats iverksettes, skal det gjennomføres en risikovurdering av oppdraget.
Innsatspersonellet skal alltid være sikret med dobbel sikring når det jobbes over 2 meters
høyde uten godkjent gelender.
Brann/lysbue/kortslutning i brytere med SF6 gass
Noen plasser i høyspentanlegg i parken er det brytere med SF6 som kjølemedium. Ved en
brann i slike brytere så krystalliserer brannrøyken seg, og det dannes et støv som representerer
en fare for så vel personell som materiell, og det kreves godkjent verneutstyr for arbeid i slikt
forurenset miljø. Det er viktig at denne informasjon gis de som har ansvaret for opprydding
og RVR på et slikt sted.
Innsats i Helgeland Kraftlags anlegg i MIP
Ved innsatser i HKs anlegg eller i nærheten av disse skal innsatsmannskaper alltid ledsages av
personell fra HK. HKs mannskap skal alltid overvåke slokkingsarbeidet og ivareta
personsikkerheten.
Dette innebærer at det ikke skal startes slukking i eller nær ved(30 meter) HKs anlegg før
HKs kvalifiserte personell på stedet har gitt klarsignal for dette. Dette gjelder både stasjoner
og kraftledninger.
Utkalling av mannskap fra HK skal skje via:
HK DRIFTSSENTRAL, TLF: 75 10 03 33

Varslingsplan, utrykningsplan og innsatsplan bør på forhånd være utarbeidet i samråd med
objekteier, andre innsatsetater og aktuelle støttestyrker.
Røykdykkerveiledningen beskriver en rekke av disse forhold nærmere.
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07.1 Radiosamband MIP
Brukerveiledning
Motorola DP 4801
MIP Sikkerhetssenter

AV/PÅ / Kanalvelger
Kanalvelger
PTT / Sendekanapp
Mikrofon
Emergency
Kort trykk:
Emergency On. Radioen sender en nødalarm.
Langt trykk:
Emergency Off. Avslutter et nødalarm.
Kort trykk:
Call Alert. Sender et individoppkall til en
radiobruker.
Er mottakeren opptatt eller utilgjengelig, vil det indikeres i
apparatet at det er mottatt et anrop.
Langt trykk:
Tastelås. Låser eller låser opp radio tastaturet.
Oppkall 1: Endrer funksjon etter hvilken kanal radioen står på.
Helsenor : Kaller opp AMK Helgeland.
PSøk IndVern: Kaller opp personsøkerene
Oppkall 2: Endrer funksjon etter hvilken kanal radioen står på.
Helsenor : Kaller opp akuttmottaket i Mo i Rana.
PSøk IndVern: Kaller opp personsøkerene
P1:
Alias / Radio ID og Radionavn

P2:
Kort trykk: Lysstyrke
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Langt trykk : Dag / Natt display.
Lysdiode:
Blinkende rød Lavt batteri eller mottak av nødalarm
Gult
Permanent monitor / privat call / halvt batteri.
Blinkende gult Skanning / Høyt batteri
Blinkende grønt
Mottar / Starter opp

Menyoversikt digital kanal
Kontakter (Call Alert • View Number • View Position • New Contact • Edit Name • Edit Number
• Edit Position • Manual Dial • Phone Manual Dial • Ring Style • Delete • Radio Check)
Skanning (Turn On/Off • View/Edit List)
Zone
Oppkalls logg

(Missed • Answered • Outgoing)

Utilities (Radio Settings • Radio Info • Talkaround • Tones/Alerts • Power • Backlight • Intro
Screen • Keypad Lock
• LED Indicator)

Menyoversikt Analog kanal
Kontakter (Call Alert • View Number)
Skanning (Turn On/Off • View/Edit List)
Zone
Oppkalls logg
Utilities
Screen

(Missed • Answered • Outgoing)

(Radio Settings • Radio Info • Talkaround • Tones/Alerts • Power • Backlight • Intro
• Keypad Lock • LED Indicator • Squelch)

Kanaloversikt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MIP Sikkerhet
MIP Industrivern
Røykdykk MIP
Røykdykk Direkte
Energi
MIP Kraft.
Fjernvarme
Helsa Nord
K5 Redning
Rana Brannvesen
MIT1
MIT
RIT
Ferroglobe
Ferroglobe Direkte
Elkem
Elkem Direkte
Celsa Stålverket
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Celsa Valseverk
Stålverk Direkte
Strengen
Anleggservice
Harsco
PRI Katastrofe
PRI Utkalling IV

Bruke radio mot HelseNor.
Kommunikasjon med AMK foregår på Tetra Nødnett.
-2-2å2-Huskeregler for radiobruk(TTT)
Gode regler er TTT (Tenk, trykk, tal).
Eksempel:
"Røykdykkerleder, dette er lag 1, vi trenger mer slange, over"
Svar fra røykdykkerleder skal da være. "Lag 1, dette er røykdykkerleder, vi gir etter mer slange,
over."
I den fortløpende samtale kan identitet sløyfes.
Ved et nytt anrop skal identitet igjen brukes.
Dette blir viktigere og viktigere jo større operasjonen er, og jo flere som skal betjene samme frekvens.
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08.1 Informasjonsplan

INFORMASJONSPLAN FOR MO INDUSTRIPARK
08.1 LOKAL ALARM
08.1.1 INFO-SENTER
Det opprettes ikke noe spesielt Info-senter ved lokal alarm.

08.1.2 ANSVARLIG
Det aktuelle selskap har selv ansvaret for informasjon vedrørende lokal
alarm. Ansvarlig for media-håndtering er adm dir i det selskap som
berøres, eller de som han har delegert denne myndighet til. Ingen av de
ansatte eller redningsmannskapene har rett eller plikt til å uttale seg
offentlig om det som skjer. De skal henvise til adm dir eller den han har
delegert oppgaven til.

08.1.3 MIP ALARM
08.1.3.1 INFO-SENTER
Det opprettes info-senter der hvor redningstaben er etablert. Ansvarlig
for senteret er info-sjefen i MIP AS.

08.1.3.2 ANSVARLIG
Håndtering av media:
Leder for redningsstaben med nestleder som stedfortreder. Såfremt disse
ikke er tilstede overtar infosjefen i MIP AS ansvaret.
Ingen andre har rett eller plikt til å uttale seg offentlig om det som skjeruten at dette er avtalt med en av de tre foran nevnte personer.
Info-sjefen er ansvarlig for å forsøke å holde media under kontroll. Hvis
det går ut melding over NTB gjøres det oppmerksom på hvor pressefolk
kan møte frem.

08.1.4 KATASTROFEALAM
08.1.4.1 DEFINISJON
Med katastrofealarm menes i denne plan en større ulykke der mennesker,
dyr, miljø og materielle verdier i parkens nærmiljø kan være truet.

08.1.4.2 INFO-SENTER
Ved katastrofer i Mo Industripark opprettes det info-senter i gulbygget
i kantina 4 etg.
Konferansesal Gammelabben reserveres til bruk av nære slektninger til
forulykkede eller skadde.
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Kantina reserveres til oppholdsrom og arbeidsrom for pressen, og til
bruk ved pressekonferanser.
Hvis gulbygget av forskjellige årsaker skulle være indisponibelt,
opprettes det en nødløsning i forbindelse med brannstasjonen/portvakt.

08.1.4.3 BEMANNING INFO-SENTER
Ansvarlig: Info-sjef MIP AS
Info-sjefen innkaller følgende:
Betjening ved MIPs sentralbord.
Ansatte ved "bud/sentralarkiv"
Betjening til kantine
Vaktmester
Den rammede bedriften i Industriparken stiller til disposisjon tre
personer som er kjent på ulykkesområdet.

08.1.5 INFO UNDER REDNINGSARBEIDET
Pårørende til forulykkede eller skadde:
-Politiet er ansvarlig for info til denne gruppen, men det kreves
samarbeid med personalfolk i den ulykkerammede bedriften.
Ansatte og pårørende til ansatte i industriparken:
-Må forsøkes holdt utenfor portene - på parkeringsplassen på baksiden
av gulbygget. Informasjon skjer gjennom politiets høytalerbil. Den gis i
samarbeid med info-ansvarlig i parken og den rammede bedrift.
Presse og kringkasting:
-Politiet varsler presse og kringkasting ved å ringe NTB,
innenriksavdelingen. Meldingen skal inneholde hva som har skjedd, hvor
det har skjedd, når det skjedde, hvem som er involvert og hvordan.
I tillegg bør meldingen inneholde informasjon om at det er opprettet
pressesenter, og at tilreisende reportere skal henvende seg i portvakt når
de kommer til Mo for å dekke saken. Likeledes skal det inneholde
informasjon om det spesielle telefonnummeret til info-senteret i
industriparken. Det vil også være naturlig å gi nummeret til den lokale
redningssentralen.
Info-sjefen i MIP As har ansvaret for å arrangere pressekonferanser i
pressesenteret med jevne mellomrom. På selve konferansene har
Politimesteren eller den han har delegert info-oppgavene til,
hovedansvaret. I alle p-konferansene skal også daglig leder ved den
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rammede bedrift, eller den han utpeker som sin stedfortreder, delta.
Ellers skal det kalles inn personell etter behov.
Info-sjefen er også ansvarlig for å holde journalister og fotografer best
mulig under kontroll ved at de sendes inn ut mot ulykkesstedet i puljer
med guider fra den aktuelle bedriften.
Rana sykehus skal oppringes og informeres om tidspunkt for
p-konferansene slik at sykehuset selv kan avgjøre om de skal delta på
disse.
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08.2 Varslingsliste informasjon
Privat telefon
08.2.1 Viktige telefoner
Politiet
Rana sykehus
Akuttmottaket Rana
Sykehus

Mobil

02800
75 12 51 00

08.2.2 MIP Marked og Info
Informasjonsmedarbeidere
Jan Gabor
Markedssjef
Informasjon og
Tonje Nermark
kommunikasjon

Sentralbord/portvakter
Mette Vassdal

907 46046
467 78409

Sentralbord/port 75 15 56 75

Transport

08.2.3 Viktige
mediabedrifter
Rana Blad
Radio Rana
NRK-Mo
NRK-Bodø
NRK-Oslo
NTB-Oslo
TV2-Bergen - h-kontor
TV2-Bodø
P4-Lillehammer - h-kontor
P4-Oslo

75 12 55 00
75 13 91 80
75 12 27 70
75 50 57 00
23 04 70 00
22 03 44 00
55 90 80 70
75 52 37 70
61 24 84 44
23 00 00 44
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9.1 Gassvernplanberedskap
1.

FORMÅL OG OMFANG:

Denne prosedyren er en del av bedriftens sikring av gassnettet i Mo Industripark. Den totale
prosedyre er lagret i energiavdelingen i MIP's egne driftsprosedyrer.
Se "MIP EN 4.07 Gassvernplanberedskap"
Her finner man er en beskrivelse av anleggene med tegninger, kurver, tabeller og
varslingslister.

2.

ANSVAR OG MYNDIGHET:

Adm. direktør i MIP AS har det overordnede ansvaret for gassnettet i Mo Industripark.
Driftsansvaret for gassnettet ligger til Energiavdelingen, ved Avd.sjef.
Avdelingssjef ved Energiavdelingen skal:
¤
¤
¤

3.

I samråd med ledelsen sørge for å planlegge, gjennomføre og følge opp den
totale virksomhet rundt gassnettet.
Være selskapets kontaktperson overfor myndigheter, interne og eksterne ledd.
Sørge for internkontroll på området, og påse at kravene på de saksområder
som faller inn under internkontroll-ordningen overholdes.

REVISJON AV BEREDSKAPSPLANEN

Industrivernleder i MIP har ansvar for at denne prosedyre revideres. Avd. sjef for
Energiavdelingen har ansvaret for revisjon og distribusjon av " MIP EN 4.07
Gassvernplanberedskap ".
Revisjon av " MIP EN 4.07 Gassvernplanberedskap " foretas gjennom interne revisjoner og
av tilsynsmyndigheter.
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10.1 Utdrag av beredskapsplanen for damanleggene
1.

FORMÅL OG OMFANG:

Denne prosedyren er en del av bedriftens sikring av damanleggene. Den totale
prosedyre er lagret i energiavdelingen i MIP's egne driftsprosedyrer.
Se "Beredskapsplan for Andfiskvassdragene"
Dette er en beskrivelse anleggene med tegninger, kurver, tabeller og varslingslister.

2.

ANSVAR OG MYNDIGHET:

Adm. direktør i MIP AS har det overordnede ansvaret for damanleggene i Mo
Industripark.
Driftsansvaret for damanleggene ligger til Energiavdelingen, med egen vannverksansvarlig.
Avdelingssjef ved Energiavdelingen skal:
¤
¤
¤

3.

I samråd med ledelsen sørge for å planlegge, gjennomføre og følge opp den
totale virksomhet ved damanleggene.
Være selskapets kontaktperson overfor myndigheter, interne og eksterne ledd.
Sørge for internkontroll på området, og påse at kravene på de saksområder
som faller inn under internkontroll-ordningen overholdes.

REVISJON AV BEREDSKAPSPLANEN

Industrivernleder i MIP har ansvar for at denne prosedyre revideres. Avd. sjef for
Energiavdelingen har ansvaret for revisjon og distribusjon av "Beredskapsplan for
Andfiskvassdragene".
Revisjon av "Beredskapsplan for Andfiskvassdragene" foretas gjennom revisjoner av hele
kapittel. Hvert kapittel har eget revisjonsnummer som skal være i overensstemmelse med
revisjonsnummer gitt i innholdsfortegnelsen.
4.
DISTRIBUSJON AV BEREDSKAPSPLANEN
"Beredskapsplan for Andfiskvassdragene" distribueres til:
Adm. dir.
Driftsdirektør
Industrivernleder
Avd. sjef Energi
Driftsleder vann og avløp
Sikkerhetsavdelingen
Sikkerhetsavdelingen
Rana Politidistrikt

Mo Industripark
Mo Industripark
Mo Industripark
Mo Industripark
Mo Industripark
NVE-OSLO
NVE-Narvik
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10.2 Utdrag av beredskapsplanen for Vannverket
1.

FORMÅL OG OMFANG:

Denne prosedyren er en del av bedriftens sikring av vannverket i Mo Industripark. Den totale
prosedyre er lagret i energiavdelingen i MIP's egne driftsprosedyrer.
Se "Beredskapsplan for Vannverket"
Her finner man er en beskrivelse av anleggene med tegninger, kurver, tabeller og
varslingslister.

2.

ANSVAR OG MYNDIGHET:

Adm. direktør i MIP AS har det overordnede ansvaret for vannverket i Mo Industripark.
Driftsansvaret for vannverket ligger til Energiavdelingen, med egen vannverksansvarlig.
Avdelingssjef ved Energiavdelingen skal:
¤
¤
¤

3.

I samråd med ledelsen sørge for å planlegge, gjennomføre og følge opp den
totale virksomhet i vannverket.
Være selskapets kontaktperson overfor myndigheter, interne og eksterne ledd.
Sørge for internkontroll på området, og påse at kravene på de saksområder
som faller inn under internkontroll-ordningen overholdes.

REVISJON AV BEREDSKAPSPLANEN

Industrivernleder i MIP har ansvar for at denne prosedyre revideres. Avd. sjef for
Energiavdelingen har ansvaret for revisjon og distribusjon av "Beredskapsplan for
Vannverket".
Revisjon av "Beredskapsplan for Vannverket" foretas gjennom revisjoner av hele kapittel.
Hvert kapittel har eget revisjonsnummer som skal være i overensstemmelse med
revisjonsnummer gitt i innholdsfortegnelsen.
4.
DISTRIBUSJON AV BEREDSKAPSPLANEN
"Beredskapsplan for vannverket" distribueres til:
Adm. dir.
Driftsdirektør
Industrivernleder
Avd. sjef Energi
Driftsleder vann og avløp
Drifts- og anleggssjef
Rana Politidistrikt

Mo Industripark
Mo Industripark
Mo Industripark
Mo Industripark
Mo Industripark
Rana Kommune
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11.1 Beredskap mot akutt forurensing
FORMÅL OG OMFANG:
Formålet med beredskapsplanen er å kunne gi den enkelte bedrift, skadevolder, informasjon
om hvilke ressurser MIP besitter og hvordan MIP løser akutte forurensingstilfeller.
Denne beredskapsplan beskriver hvordan MIP skal håndtere ulykker og skader på mennesker
og miljø på eget område, herunder forurensning.
Prosedyren er ikke dekkende for alle typer forurensing og tiltak, men fokuserer mot utslipp av
oljeholdige produkter til jord og vann. Utslipp til luften reguleres av produksjon,
utslippstillatelser og monterte renseanlegg. Aktuelle tiltak for begrensing av dette vil bare
kunne reguleres av produksjonen.
Risikoanalysen viser at det er nødvendig med tiltak mot oljeforurensing, fortrinnsvis i
hovedkloakk.
Innhold:
Alle bedrifter skal ha egne prosedyrer for hvordan man skal håndtere utslipp internt i
bedriften.
Mo Industripark har en felles industrivernstyrke som kan brukes for å bekjempe akutt
forurensing.
Varsling:
Alle utslipp av betydning skal varsles på tlf:110
Da vil automatisk SFT og de nødvendige instanser bli varslet.(se 05.1, varslingsrutiner i MIP)
Forurensing til jord
Hvis det skulle oppstå utslipp til jord og overflate, er det viktigste tiltaket å få stoppe
lekkasjen for å begrense skadene. Deretter vil tiltak som hindrer oljen å nå avløpssystemet,
oppsamling og sanering være viktige.
Innsatsleder ved bedriften har ansvaret til eventuelt Innsatsleder fra MIP Sikkerhetssenter
overtar ledelsen på skadestedet. Han skal da vurdere omfanget og sette i verk de nødvendige
tiltak.
Forurensing til kloakk
Hovedkloakken fra MIP ender opp i Ranfjorden.
Hvis oljen har nådd avløpssystemet, finnes ingen barrierer som stopper utslippet før det når
Ranfjorden. Det er montert måling i hovedkloakk, men erfaring viser seg at store mengder
olje kan passere før målesystemet reagerer. Det er derfor veldig viktig at de alarmrutiner og
systemer som befinner seg på de mulige utslippssteder fungerer tilfredsstillende.
Hvis utslipp varsles til 110-sentralen, så har de prosedyrer for varsling videre til MIP, IUA,
(Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) SFT,(Statens Forurensingstilsyn)politi,
havnevesen etc.
MIP har inngått avtale med IUA, (11.2 Avtale med IUA) slik at det vil være denne
organisasjon som styrer ved et eventuelt utslipp til hovedkloakk. MIP har egen representant i
beredskapsstyret IUA som også vil bli varslet, og delta i en aksjonsledelse. Denne
organisasjonen øver jevnlig.
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Industrivernet fra MIP kan bli innkalt ved behov, og vil da bli ledet i arbeidet av personell fra
Brannvesen eller andre med nødvendig fagkunnskap. Mulige arbeidsoppgaver vil være enkle
skadebøtende tiltak som oppsamling av olje i fjæra, frakting av forurenset masse el. Det er
vurdert dit hen at dette arbeid ikke krever noen form for forkunnskaper, og således ikke behov
for øvelse for Industrivernmannskapene til denne type arbeid. Rana IUA har personell som vil
gjennomføre opplæring av mannskaper i hvert enkelt tilfelle.
Avvik:
Alle avvik ihht. denne prosedyre meldes til Industrivernleder MIP. Alle bedrifter har selv

ansvar for å bekjentgjøre prosedyren internt i egen bedrift
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11.2 Avtale med Rana IUA
Mo Industripark har gjort følgende avtale med Rana IUA mot akutt forurensing:

Beskrivelse av RANA IUA
Rana Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning – Rana IUA – beredskap– og
aksjonsutvalg er sammensatt av ledere for ulike beredskapsinstanser, brannsjef,
havnesjef, politimester, representanter fra andre kommuner og fra industrien i
regionen.
Utvalget skal planlegge, iverksette og lede større aksjoner mot akutt forurensning innen
regionen på land og til sjøs ut til 4 nm fra grunnlinjen, dersom skadevolder ikke
iverksetter tilstrekkelige tiltak.
Rana IUA skal ivareta kommunens beredskapsplikt, og skal ha 8 representanter:
Stasjonssjef Mo i Rana Politistasjon

1 fast medlem

Havnefogden i Rana

1 fast medlem

Brannsjefen i Rana

1 fast medlem

1 representant fra hver av de øvrige kommuner

4 faste medlemmer

1 representant fra Mo Industripark ( MIP )

1 fast medlem

Vertsbrannvesenet ( Rana ) vil normalt lede aksjoner mot akutt forurensning på land.
Havnevesenet vil normalt lede aksjoner mot akutt forurensning på sjøen i Rana.

Beskrivelse av AVTALE MIP-RANA IUA
Mo Industripark AS, har egen beredskapsplan- og vaktordning for håndtering av
ulykker og skader på mennesker og miljø på eget område, herunder forurensning. Når
det gjelder forurensning til sjø, så blir dette ivaretatt av IUA. I denne forbindelse stilles
det ikke krav om egen eller separat skriftlig avtale mellom skadevolder (i dette tilfelle
Mo Industripark AS) og IUA. Skadevolder har imidlertid det overordnede ansvar for å
tilkalle IUA for assistanse ved behov, og at rutiner for dette og varsling er implementert
i sitt miljøstyrigs-system.
MIPs Industrivern forplikter seg å stille med mannskaper på forespørsel fra Rana IUA.
Dette gjelder også i hendelser der MIP ikke er skadevolder. Opplæring blir gjennomført
av Rana IUA, som også stiller med nødvendig bekledning og personlig verneutstyr.
IUA’s faste takster for godtgjørelse gjelder i slike situasjoner.

Med vennlig hilsen

Per Anders Nygaard
Havnefogd og leder i IUA Rana/ Region Nord
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12.1 Kriseberedskapsplan Helse & Sikkerhet
HELSE & SIKKERHET BA

Dok. nr. 19
PROSEDYRE Kriseberedskapsplan
Revisjon 14

Utarbeidet og revidert av
Mia Hansen
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1
FORMÅL OG OMFANG
Å gi en sammenfattende beskrivelse av Helse & Sikkerhets oppgaver i forbindelse med ulykker og
katastrofer (samt krigssituasjon).
Planens overordnede målsetning er å redde liv, lindre lidelser og begrense skader og deres
følgetilstand.

2
ANSVAR OG MYNDIGHET
Bedriftslege 1 skal påse at nyansatte blir satt inn i kriseberedskapsplanen og at et alle ansatte i Helse
& Sikkerhet har tilfredsstillende kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp.
Ved alarm som ber om utkalling har sykepleier med ansvar for lab/skade ansvar for at tilgjengelig
sykepleier og lege rykker ut. Forutsetningen for utrykning er at det er to kvalifiserte førstehjelpere
tilstede.
Daglig leder er ansvarlig for at debriefing av egne ansatte og evaluering etter utrykninger utføres.
Øvelser holdes 2 ganger årlig, ansvarlig Leni Bang.
Medikamentansvarlig er ansvarlig for at utrykningskofferter er i orden.
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3
BESKRIVELSE
Det holdes undervisning og/eller øvelser to ganger årlig som et ledd i å vedlikeholde/øke våre
kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp. Alle ansatte skal kunne grunnleggende førstehjelp.
Utrykningskofferter er til enhver tid oppdatert.
Samme dag eller påfølgende dag etter utrykning debriefes alle ansatte i H&S og hendelsen evalueres.
Etter ulykker med alvorlige skader eller dødsfall, tilbyr vi emosjonell debriefing til de berørte.

4
REGISTRERING OG RAPPORTERING
Det skal lages en skriftlig rapport etter ulykker/katastrofer som har medført tap av menneskeliv eller
betydelig personskade. Logg fra resepsjonen inngår. Rapporten arkiveres på bedrift i Extensor.
Enhver utrykning eller mobilisering dokumenteres i loggboka.

5
AVVIK OG KORRIGERING
Eventuelle avvik som fremkommer i en skriftlig rapport etter ulykke/katastrofe, eller ved evaluering
av kriseberedskapsplanen, skal tas opp med bedriftslege 1 som foretar evt. korrigeringer.

6 DOKUMENTREFERANSE
Referat øvelser.

7 DISTRIBUSJON
Kvalitet- og miljøhåndbok
Intranett
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13.1 Prosedyrer Kraftforsyning
1. Beskrivelse
Prosedyrer for beredskap innen kraftforsyning ivaretas av avdeling kraftnett.
Beredskapsprosedyrene er en del av avdelingens driftsprosedyrer, og revideres og
oppdateres i avdelingens prosedyresystem.
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13.2 Overgang til krigsberedskap
1. FORMÅL OG OMFANG
Formålet med prosedyren er å beskrive og informere hvordan planen med overgang fra
beredskapssituasjonen i fredstid legges om til krigsberedskap.
2. ANSVAR OG MYNDIGHET
Industrivernleder i MIP AS har ansvar for at planverket er på plass, og at organisasjonen er
forberedt på en direkte overgang fra fredsberedskap til full beredskap.
3. BESKRIVELSE:
Tiltak i denne forbindelse er nærmere beskrevet i de interne prosedyrer til den enkelte bedrift,
og skal være utført i henhold til sivilbeskyttelsesloven.

4. REGISTRERING OG RAPPORTERING:
Avviksregistrering i forbindelse med denne prosedyre rapporteres til
INDUSTRIVERNLEDER i MIP AS.

5. AVVIK OG KORRIGERING:
Avvik fra prosedyren skal godkjennes av Adm. Dir.MIP AS eller Industrivernleder i MIP AS.
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