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 Kvalitetsikringsdokument IV Planen Mo Industripark 

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 110  ut en prøve på systemet ihht til prosedyre beskrevet i 05.1 

og 05.3 

 MIP kvitterer så på radio på ”MIP-frekvens” med melding mottatt, og 110 svarer på radio 

og avslutter melding.  

Hvis melding over personsøkere 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 avviksystemet og nødvendige tiltak treffes for å få 

systemet på plass. 

Denne alarm går ut til samtlige personsøkere i MIP. Hver enkelt bedrift skal da ihht. egne 

rutiner sørge for å få kontrollert at meldingen er mottatt. Hvis noen personsøkere ikke får 

mottatt denne meldingen, skal dette varsles umiddelbart til MIP Brannstasjon på  

tlf. 75 13 62 05. MIP Brannstasjon sjekker dette nærmere ut, og leverer om nødvendig ut en 

”lånepersonsøker” til den defekte personsøker er reparert eller erstattet. 

 
Test av radiosamband 

Når testen med 110  er gjennomført, kaller innsatsleder MIP opp Helse & Sikkerhet på VHF-radio 

MIP frekvens, og sjekker at radio og personsøker fungerer tilfredstillende. 

Deretter kalles  Energisentralen opp på deres kanal(”Radio Energi”), for å sjekke at radio og 

personsøker fungerer tilfredstillende. Deres radiofrekvens er ”enfrekvens” Dette vil i praksis si at de 

vil motta anropet fra brannstasjonen, men vil ikke kunne besvare anropet. Gi derfor beskjed om at de 

går over på  kanal sikkerhet(Brannstasjonen) for videre dialog. 

Deretter kalles  MIT  opp på deres kanal(”Radio MIT”), og sjekker at radio  fungerer tilfredstillende. 

Deretter kalles  Fesil opp på deres kanal(”Radio Fesil”), og sjekker at radio og personsøker fungerer 

tilfredstillende. Vær oppmerksom på at Fesil ikke har basestasjon, og at forholdene vil variere fra dag 

til dag. Hvis det ikke nås kontakt på radio, ring 75 13 55 38 for sjekk av personsøkere. Man vil få 

kontakt med Fesil hvis man er i området rundt eller i Fesil’s lokaler 

Deretter kalles  RIT  opp på deres kanal(”Radio RIT”), og sjekker at radio  fungerer tilfredstillende. 

Til sist kalles Glencore opp på deres kanal(”Radio Vale”), og sjekker at radio og personsøker 

fungerer tilfredstillende. 

 

Alle avvik i forhold til denne prosedyre meldes internt i MIP-Notes avvikssystem til Industrivernleder. 

 

Prøve fra 113-sentral (AMK): 
 
Hver fredag kl. 14.00  sender AMK ut en prøve på systemet ihht. til prosedyre beskrevet i 05.1 

og 05.3 

MIP kvitterer på radio med melding mottatt, og AMK svarer på radio og avslutter melding.  
Hvis melding over personsøkere uteblir, skal MIP ringe AMK Helgeland og for sjekk om meldingen er 

sendt. Hvis melding da er sendt ut, men ikke mottatt av MIP, behandles dette som et avvik og avviket 

meldes i det interne avviksystemet og nødvendige tiltak treffes for å få systemet på plass. 


