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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 og kunder 

-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.  

 

Prosedyre for å oppgradere alarmnivå fra ”lokal alarm” til MIP alarm: 

- Kall opp Energisentralen på VHF 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 VHF-sambandet når den er på plass. 
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Ekstra personell kan kalles opp via VHF-samband på personsøkere ved å følge 

de prosedyrer som er nevnt i kapittel 5. Innsatsleder må da ha klart for seg hvor 

han ønsker innsatspersonellet å møte.  

 


