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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. Ved innkallelse til øvelse. 

             2. Man slår alarm uten forhåndsvarsel. 

Ved innkalte øvelser, som er det mest vanlige skal det før øvelsen settes i gang gjennomføres en kort 

innledning og gjennomgang av øvelsemetodikken,- 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. 

PS. 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. 

 

* 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. 
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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.  

 


