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02.8 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 tilfredstillende 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 

tilfredstillende 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 øvelsesenter 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 

øvelsesenteret. MIP Sikkerhetssenter skal gjennomføre minst 4 slike øvelser hvert år.  

”Oppmøteøvelser” 

Disse øvelsene gjennomføres ved at innsatsleder MIP slår alarm på utvalgte grupper på 

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. 

 

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.  

 


