
NS-EN 17229 -
Treningssenter
Nasjonal standard for 
minstekrav til fasilitering
og drift av treningssenter



Historikk
• EN 17229:2019 Part 1; utarbeidet av CEN/TC 136 WG2, CEN-ledet arbeidsgruppe som ble etablert i 

2013
• Norge aktiv deltager i gruppen siden april 2016
• Europeisk konsensus for standardens del 1 våren 2019
• Bred støtte: 34 europeiske nasjoner har forpliktet seg til å implementere standarden
• Jobber nå med standardens del 2, samt revidering av del 1



Målet til standarden
Hva skal standarden bidra med?

• Sikre et trygt og kontrollert miljø for 
alle brukere

• Godt ledelses- og driftsverktøy for 
systematisk og effektiv internkontroll

• Like krav til alle aktører i bransjen
• Vise profesjonalitet –

konkurransefortrinn?



Standardens del 1 -
omfang og innhold
For hvem og om hva?



Del 1 - omfang og innhold
• Gjelder alle offentlig tilgjengelige treningssenter der det tilbys fysisk aktivitet for grupper 

og/eller enkeltpersoner
• Gjelder ikke der fysisk aktivitet utelukkende er en sekundær virksomhet

• Dokumentet angir minstekrav til de lokalene som benyttes til dette:
• Lokalenes utforming og tekniske installasjoner
• Utvelgelse og plassering av treningsutstyr

• Dokumentet beskriver krav til drifts- og ledelsesprosedyrer
• Informasjon til brukere/medlemmer
• Kommunikasjonsmuligheter mellom bruker og senteret
• Sikkerhets- og risikovurderinger
• Prosedyrer for sikker drift
• Dokumentasjon av utførelse av prosedyrer
• Prosedyrer for og dokumentasjon av behandling av avvik



HVEM GJELDER DEN FOR, OG FOR HVA?

Omfanget til standarden

Innenfor virkeområdet til flere nasjonale 
forskrifter:

• Forskrift om systematisk helse-, miljø-
og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften)

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og 
elektrisk utstyr

• Arbeidsmiljøloven
• Brann- og eksplosjonsvernloven

Foto: docplayer



Kartlegging og 
vurdering av risiko
Risikoanalyse som grunnlag for 
arbeidet



HVORDAN ER SIKKERHETEN PÅ DITT SENTER?
RISIKOANALYSE

Tillegg D

• Prosedyre for risikoanalyse og overvåkning av kritiske kontrollpunkter
• Risikoanalysen skal sørge for en systematisk kartlegging av potensielle farer for helse, miljø og 

sikkerhet, samt
• utarbeidelse og innføring av tiltak og kontrollrutiner for å minimere risiko for at farer oppstår.



RISIKOANALYSE OG KRITISKE KONTROLLPUNKT
FLYTSKJEMA:



Standardens del 2 
– Krav til tilsyn og personell



Del 2 - Omfang og innhold
• Krav ved fysisk betjening av fasiliteten med treningsfaglig og/eller operativt 

personell
• Definisjon av roller 
• Angir operasjonelle prosedyrer for personalet
• Beskriver essensielle kompetansekrav

• Krav til tilsynsløsninger ved ubetjente senter
• Overvåkningssystemer
• Alarmsystemer
• Krav til personell på kontrollsenter

• Status: avstemning på høringen avsluttes i dag 8.juni; forventes lansert av CEN til 
høsten



CEN/TS 17676
- Guidelines for the safe operation
of fitness centres during an 
infectious outbreak



Implementering av 
bransjestandarder



Implementering av bransjestandarder

• Ledelsesforankret beslutning

• Etablering av prosjektgruppe/-leder, definere arbeidsoppgavene til deltagerne 
i prosjektgruppa

• Utarbeidelse av tidsplan for implementeringen
• Kartlegging av eksisterende dokumenter, prosedyrer og kontrollrutiner
• Kartlegge hva som gjenstår å utarbeide iht. standarden
• Etablere et oversiktlig og tilgjengelig dokumentsystem
• Utarbeide nødvendige overordnede dokumenter

 Gjennomfør regelmessige prosjektmøter i prosjektperioden,
hvor man avstemmer fremdrift i henhold til tidsplan. 

Sørg for å ha klare oppgaver og delmål for underveis, og omfordel       
ressurser/oppgaver ved behov. 

TRINNENE I PROSESSEN - FORARBEID


	NS-EN 17229 - Treningssenter
	Historikk
	Målet til standarden�Hva skal standarden bidra med?�
	Lysbildenummer 4
	Del 1 - omfang og innhold
	Omfanget til standarden
	Lysbildenummer 7
	RISIKOANALYSE
	RISIKOANALYSE OG KRITISKE KONTROLLPUNKT
	Lysbildenummer 10
	Del 2 - Omfang og innhold
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Implementering av bransjestandarder

