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Dato for tilsyn: 15.09.2019
Sted:
Oslo Klatresenter sine lokaler på Skullerud
Tilstede:

Oslo Klatresenter AS:
Siri Gjendemsjø (driftsleder/HMS-ansvarlig), Shafiq Laaloo (instruktør) (deltok under befaring),
Marthe Stensrud (daglig leder) (delvis tilstede under tilsynet)
Statens jernbanetilsyn: Bjørnar Monsø (tilsynsleder), Kuno Lundkvist (medrevisor)

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Oslo klatresenter.
Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg og 2 observasjoner. Virksomhetens kommentarer til
tidligere oversendt utkast til rapport er tatt med i rapporten.
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Om tilsynet

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Oslo klatresenter AS den 16.09.2019. Tema for tilsynet var
sikkerhetsstyringssystem, herunder identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten, kontroll, drift
og vedlikehold av innretninger, årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig
inspeksjonsorgan, beredskapsplan for nødsituasjoner, rutiner for registering og oppfølging av ulykke, alvorlig
hendelse og hendelse.
Det ble tatt stikkprøver tilknyttet de utvalgte tema for anlegg/innretning 10098.
Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.
Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot
virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem)
blir vektlagt i større grad enn tidligere.
Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at
virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I
tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2

Metodikk

I det følgende vil våre observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som
vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes
mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må
gjøre for å lukke avviket.

3

Avvik

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket og endelig tilsynsrapport inneholder derfor ikke noe pålegg.

4

Andre forhold

Observasjon 1:
Normalt vil kun en instruktør være knyttet til høydeløypa under bruk. Dersom assistanse/redning må settes i
gang bør instruktør aktivt varsle og kunne suppleres med en person med redningskompetanse dersom
situasjonen kompliseres.
Tilsynsbevis:
- Virksomheten opplyser om at det under drift kan være kun en instruktør til stede ved klatreparken når
assistanse/redning settes i gang.
Merknad:
Når innretningen er i drift er det er flere kompetente personer til stede i huset og som kan delta i en innsats.

Observasjon 2:
Enkelte opplysninger knyttet til redningsrutiner kan med fordel presiseres/dokumenteres.
Tilsynsbevis:
a. Det er ikke dokumentert hvor førstehjelpsutstyr er plassert.
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b. Varslingsliste for ulykker mangler telefonnummer for sentrale personer.
Merknad:
Virksomheten har i e-post datert 16.10.2019 opplyst at punkt a er aksjonert på og plassering er innført styrende
dokumentasjon.

Annet
Opplysninger gitt av virksomheten ved tilsynet:
-

Innretningen var ikke i drift under tilsynsdagen (virksomheten opplyste at den normalt kun er åpen/i drift
lørdager).
Virksomheten opplyser at det ikke har vært uønskede hendelser eller ulykker knyttet til høydeløypa i
den tid den har vært i drift. Oppstart var i juni 2018.
Uavhengig kontroll for fornøyelsesinnretningene ble gjennomført i april 2019 av Eco Adventure
Inspections.

Rapportdato: 24.03.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

Bjørnar Monsø

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten

Tilsynsleder
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