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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 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 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 9,10    

Utdrag av Gassvernplan og beredskapsplan for damanleggene og vannverket. De fullstendige 

planer finnes ved Energisentralen i MIP. 

 

Kapittel 11, Akuttforurensing 

Her beskrives rutiner i forbindelse med forurensing til jord og kloakk. Disse prosedyrer 

henger sammen 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 
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Utdrag av beredskapsplanen for Kraftforsyning. Fullstendige planer finnes hos 

kraftforsyningen i MIP. 

 

Kapittel 14, Overgang til krigsberedskap 

Her beskrives ansvarsforholdet i de oppgaver som er pålagt bedriftene i forbindelse med 

overgangen til en eventuell mobiliseringssituasjon. 


