Til styret i Sunnaas sykehus HF

28. november 2018

Sak 6918 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen IKS og fremdriftsplan for lukking av avvik

Forslag til vedtak
1. Styret tar tilsynsrapport fra Follo Brannvesen IKS til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør sikre at avvik i rapporten fra tilsynsmyndigheten følges
opp i henhold til fremlagt handlingsplan.
Sammendrag og konklusjoner
Tilsynet avdekket 2 avvik. Det er utarbeidet handlingsplan for lukking av avvikene som
fremkommer nedenfor. Handlingsplanen er oversendt tilsynsmyndigheten innen gitt frist.
Nr Avvik eller
anmerkning
1. Eier har ikke

Forbedringstiltak

fullstendig kjennskap
til kravene til
brannsikkerhet som
gjelder for
byggverket. Plikten er
heller ikke
dokumentert oppfylt.

Ansvar

Frist

1. Avstemme at dører
er i samsvar med
brann-tekniske krav
2. Oppdatere
tegningsgrunnlaget
branntegninger bygg
med rett benevnelse
branndører

Eiendomssjef

01.05.19

Eiendomssjef

01.05.19

1. Fremskaffe
rapporter som viser
at det er utført
kvalifisert kontroll på
nød og - ledelys
systemet
2. Utarbeide avtale
med kvalifisert
leverandør om årlig
kontroll nød- og

Driftsingeniør

01.03.19

Enhetsleder

01.03.19

Avvik fra:
Forskrift om
brannforebygging § 4
og § 10.
2.

Eier har ikke sørget
for at alle
bygningsdeler,
installasjoner og utstyr
i byggverket
som skal oppdage
brann eller begrense
konsekvensene av
brann, blir kontrollert
og vedlikeholdt slik at
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de fungerer som
forutsatt. Plikten er
heller ikke
dokumentert oppfylt
Avvik fra:
Forskrift om
brannforebygging § 5
og § 10.

Side 2

ledelys
3. Rammeavtalelevera
ndør må fremlegge
kontrollrapport
sprinkleranlegg der
det fremkommer
hvilke anvisninger,
regelverk,
standarder som
ligger til grunn for
kontrollen

Driftsingeniør

31.12.18

.

Bakgrunn for saken
Det ble 4.oktober 2018 utført brannteknisk tilsyn på Sunnaas sykehus HF. Formål med tilsynet er å
kontrollere om brannsikkerheten ved sykehuset er ivaretatt. Herunder om eier og brukere av
sykehuset etterlever de krav som er gitt i brann – og eksplosjonsvernloven og i tilhørende
forskrifter.
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:
 At eier kjenner kravene til sikkerhet som gjelder for byggverket og har
kjennskap til bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage eller
begrense konsekvensene av brann.
 At eier sørger for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget som skal
oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann blir kontrollert og
vedlikeholdt.
 At virksomheten(e) utøver et systematisk sikkerhetsarbeid og bruker bygget
brannsikkert.
 At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet.
Frist for tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet er
satt til 9.november 2018.

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Vedlegg
Tilsynsrapport fra Follo brannvesen IKS

