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1. Alminnelige bestemmelser: 

Enhver ansatt skal: 

Om nødvendig på egen hånd straks varsle lege/ 

ambulanse og politi/lensmann. 

Varsling skal skje på raskeste måte, helst via tele- 

fon eller om nødvendig via alarmtelefon, jfr. 

telefonkatalogens side 2. Viktige telefoner, se 

for øvrig punkt 7. 

Deretter varsles Statskraftverkenes lokale admini- 

strasjon, det vil si anleggsleder/avdelingsingeniør/ 

oppsynsmann ved anlegg, henholdsvis driftsbesty- 

rer /driftsingeniør/maskin mester/ledningsmester/ 

damvokter ved kraftverk og linjer i drift. Disse 

myndigheter overtar så ansvaret for den varsling 

som ikke allerede er foretatt. 

Kan lokal administrasjon ikke nås, varsles Stats- 

kraftverkene sentralt via "driftens hovedvakt", 

Smestad. Hovedvakten overtar derpå ansvaret 

for videre varsling. 

Om tidsfaktoren ikke er kritisk: 

Den lokale administrasjon (se foran) varsles først. 

Disse myndigheter overtar dermed ansvaret for 

videre varsling og informasjon. 



Kan lokal administrasjon ikke nås, varsles Stats- 

kraftverkene sentralt via "driftens hovedvakt", 

Smestad. Hovedvakten overtar derpå ansvaret 

for videre varsling. 

2. Varsling ved dambrudd eller annen overhengende 

stor fare eller ulykke av stort omfang. 

Den lokale administrasjon skal: 

Varsle pol i ti/lensmann. Disse myndigheter er 
ansvarlig for eventuelle sivilforsvarstiltak, f.eks. 
iverksettelse av evakueringsplaner og redningsak- 
sjoner. 

Varsle lege/ambulanse. 

Varsle driftens hovedvakt. 

Hovedvakten sentralt underretter derpå følgende: 

Bygningssjef /driftssjef /fagsjef SK. 

Kraftverksdirektør. 

Vassdragsdirektør. 

Informasjonssjef. 

Kraftforsyningens sivilforsvar. 



3. Varsling ved ulykke som alene har medført store 

materielle ødeleggelser uten fare for eller tap av liv. 

Den lokale administrasjon skal: 

Varsle politi/lensmann hvis stor skade eller for- 

styrrelse også er påført andres eiendom eller 

anlegg, eksempelvis sperring av offentlig vei, 

skogbrann m.v. 

Varsle driftens hovedvakt. Hovedvakten varsler de 

samme instanser sentralt som under punkt 2. 

4. Spesiell varsling. 

Foreligger det begrunnet mistanke om kriminelle 
handlinger som årsak t i l  ulykke eller overheng- 

ende fare varsles: 

Politi/lensmann. 

Statskraftverkenes siv i I forsvarsleder. 

Slik spesiell varsling kan bare foretas av kraftverks- 

direktøren sentralt, eller i hans fravær vedkom- 

mende fagsjef, og av anleggsleder eller driftsbestyr- 

er lokalt. 



5. Varsling av forulykkedes pårørende. 

Denne foretas først etter at identitet av de forulyk- 
kede er brakt definitivt på det rene. Vis den takt 

og varsomhet situasjonen krever: 

Ved ulykker der omfanget er begrenset t i l  eget 

personale har anleggsleder eller driftsbestyrer 

ansvar for at varslingen bl ir  gjennomført på en 

betryggende måte. 

Ved ulykker av stort omfang der også andre enn 

egne ansatte er involvert, foretas varslingen i sam- 

arbeid med politi/lensmann. 

6. Informasjon til massemedia. 

Informasjonssjefen kontakter massemedia og 

oppgir hvem som fra vår side kan gi nærmere 

opplysninger. Eventuelle pressemeldinger skal 

gå ut via informasjonssjefen og utarbeides i sam- 

råd med ham. 

Sentralt vil det være generaldirektør, admini- 

strerende direktør, kraftverksdirektør eller 

bygnings-/driftssjef/fagsjef SK som uttaler seg 

ved alvor! ige uhell. 

Anleggsleder og driftsbestyrer kan informere 

lokal kringkasting og presse, spesielt om det 

som interesserer nærmiljøet. 



Vi må ha for øyet at det kan være situasjoner 

der hurtig og korrekt informasjon t i l  masse- 

media er av stor betydning for publikum. Om 

informasjonssjefen ikke er å få tak i, skal en av 

de andre nevnte foran bestemme hvem som skal 

ha ansvaret for informasjon t i l  massemedia. Om 

ingen av de nevnte personer er å treffe, må infor- 

masjonssjefen finne andre personer å henvise ti I. 

Om informasjonssjefen eller hans assistent ikke 

er å treffe, må øverste tilgjengelige ledd i admini- 

strasjonskjeden utpeke den som skal tre inn i 

informasjonssjefens rolle. 

7. Informasjon til arbeidstilsyn, elektrisitets- 

tilsyn m.v. 

Nærværende instruks endrer ikke på ansvaret for 

den lovfestede pl ikt t i l  i visse ti lfelle å varsle andre 

offentlige myndigheter som arbeidstilsyn m.v. 

Prosedyren her vi I være som før. 



8. Viktige telefoner i Oslo. 

Driftens hovedvakt 

NVE, Middelthuns gt. 29 

NVE, Husebybakken 28 

Generaldirektøren privat 

t l f .  5 5 8 9 8 0  

» 46 98 00 

» 11 50 20 

» 56 46 71 

Kraftforsyningens sivilforsvar » 46 39 63 

Kraftverksdirektøren privat » 24 85 75 

Vassdragsdirektøren privat » 24 28 45 

Fagsjef P.T. Smith (SB) privat » 19 83 72 

Fagsjef T. Voldhaug (SD) privat» 13 91 53 

Fagsjef R. Johnsen (SK) privat » 54 88 97 

Informasjonssjef privat » 80 36 69 

Sivi I forsvarsleder privat » 97 08 46 


