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2017
Innhold
1

Innledning .......................................................................................................... 1

2

Metodikk ............................................................................................................ 1

3

Pålegg ................................................................................................................ 1

4

Andre forhold ..................................................................................................... 2

5

Veiledning om nytt regelverk ............................................................................ 2

Dato for tilsyn: 23.10.2017
Sted: Namsskogan familiepark
Tilstede: Jan Erik Vik, fungerende driftsleder
Oddmund Mellingen, vedlikeholdsarbeider
Eskil Lorås, medrevisor SJT
Espen Heiszter, tilsynsleder SJT
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Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Namsskogan familiepark AS den 23.oktober 2017. Tema
for tilsynet var:


Drift og vedlikehold



Opplæring av ansatte



Instrukser



Redning/evakuering



Rutiner for rapportering av hendelser



Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av innretning 0977 og 2313 tilknyttet de utvalgte tema, jf. forskrift om
fornøyelsesinnretning.
Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er
avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre
innretninger enn den som ble valgt ut til stikkprøver.
Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot
virksomheten fremfor den enkelte innretningen, 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.
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Metodikk

I det følgende vil inspektørenes 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.
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Pålegg

Avvik 1:
Virksomheten dokumenterer ikke det det fortløpende vedlikeholdet.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6
Tilsynsbevis:
-

Løpende vedlikehold for innretningene dokumenteres ikke

-

Wire til oppheng av bæretau på innretning 0977, er veldig rusten ved landingsområde.

-

Bolt på klemme (iron grip) som er til innfesting av zipline 0977, er rusten ved starttårnet
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Pålegg:
Virksomheten må utarbeide rutiner som sikrer at det løpende vedlikeholdet blir dokumentert innen
20.06.2018.
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Andre forhold

Innretning 0977 er ikke bygget iht. standard EN NS 15567, og har risikoaspekter som ikke er inkludert i
anerkjente standarder:


Innfesting av bæretauet (selve zipline) samt bardunering av tårn og wireoppheng er festet med bolter i
berg- og fjellgrunn, både ved start og landing. Det er ikke gjort noen geologisk vurdering av berg- og
fjellgrunn hvor dette er innfestet, jf. tilsynsbevis 4.
I virksomhetens egen vedlikeholdsplan for innretningen var dette listet opp som et punkt som skulle
gjennomføres i løpet av 2017. Tilsynet forventer at dette blir fulgt opp av virksomheten.
Diameter på trinse til bæretau på innretning 0977, er mindre enn 20 x diameter på bæretau, jf.
tilsynsbevis 5. I gammel forskrift var det et krav om at diameter på slik trinse skulle være mer enn 20 x
diameter på bæretau jf. pkt 4.14.8.4 i forskrift om fornøyelsesinnretning av 20.12.2011 (forskriften er
ikke gjeldende). Ny forskrift stiler krav om at virksomheten kan dokumentere at sikkerheten på
innretningen er tilfredsstillende.



Virksomheten hadde en hendelse i sommer (2017) hvor en gjest ble hengende fast ute på zipline på
innretning 0977. Det gikk ca. 25 minutter før vedkommende ble reddet/evakuert ifølge virksomheten. Dette
skyldtes bla. feilvurdering og for kort tau til redningsmann. I ettertid er dette tauet forlenget.
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Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretning inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter
minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om
fornøyelesesinnretninger.
Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny
forskrift om fornøyelesesinnretninger. Følgende forhold ble påpekt:
-

Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke
tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken,
den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre
gjentagelse.
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-

Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og følges opp.

-

Fungerende driftsleder opplyste at de vil bruke over 10 minutter ved redning/evakuering fra
zipline 0977 dersom en gjest hadde blitt hengende fast utpå zipline. Ifølge EUSR MED
(European union special rescue) kan symptomer på hengetraume oppstå etter få minutter. Det
anbefales at virksomheten gjør en ny risikovurdering av evakuering/redning fra zipline, jf. ny
forskrifts § 2-10 f).

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelesesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskrift om
fornøyelesesinnretninger § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften
trådte i kraft 1. juli 2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://eskjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 20.02.2018
Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur
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