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1

Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Røyland Gård AS den 29. august 2017. Tema for tilsynet
var:


Sikkerhetsstyringssystem,



Drift og vedlikehold,



Uhellsrapportering



Beredskap og redning

Det ble tatt stikkprøver av zipline 2116, tilknyttet de utvalgte tema.
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 deler
av anlegg enn det 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.

2

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.
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Pålegg

Avvik 1:
Det er foretatt endring av fornøyelsesinnretningen som ikke er meldt skriftlig til Statens
jernbanetilsyn.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-2, 2. ledd.
Tilsynsbevis:


Oversikt over elementene i klatreparken som foreligger i SJT’s dokumentasjon, stemmer ikke med
virkeligheten i klatreparken. I følge dokumentet som foreligger hos SJT er det angitt elementer som
ikke finnes i parken

Pålegg:
Røyland gård pålegges å sende inn:




Et kart med oversikt over alle løyper, med tydelig merking av start og stopp.
Beskrivelse av løypen(e) med løypenavn, vanskelighetsgrad, antall elementer og høyde over bakken
Beskrivelse og bilder/skisser av hvert enkelt element
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Frist for innsending av dokumentasjon er 01.07.2018. Pålegget om innsending av dokumentasjon er hjemlet i
tivoliloven §§ 14 og 15.

Avvik 2:
Virksomheten har ikke gjennomført øvelser som beskrevet i virksomhetens driftsrutiner.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1, jf. § 3-3
Tilsynsbevis:


Dokumentet «Nødprosedyrer og evakuering» beskriver at det skal gjennomføres øvelser med nytt
personell som skal jobbe i parken. Det skal gjennomføres øvelser i evakuering fra Zipline fra wire,
sanitetsøvelse med småskader og evakuering av skadet person mellom punkt 2 og 3. Det er ikke
framlagt dokumentasjon på at slike øvelser er gjennomført.

Pålegg:
Røyland gård må gjennomføre øving på evakuering/nedfiring fra zipline, sanitetsøvelse og evakuering av
skadet person. Dokumentasjon på gjennomført øving må oversendes Statens Jernbanetilsyn. Frist for
gjennomføring av pålegger 01.07.2018.
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Veiledning om nytt regelverk

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







Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder
instrukser for driftsleder og annet operativt personell
Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og følges opp.
Tilsynsbevis:
Det er utarbeidet en risikoanalyse av parken da den ble bygget i 2010, det er ikke foretatt
en oppdatering av risikoanalysen. Det foreligger heller ikke en prosedyre for hvordan
risikoanalyse skal gjennomføres og hvor ofte den skal revideres.
Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til
kompetanse om førstehjelp og redning.
Tilsynsbevis:
Røyland Gård AS omtaler personell i parken som sikkerhetskontrollør og instruktør.
Dokumentet «nødprosedyrer og evakuering» stiller krav til at de som skal jobbe som
sikkerhetskontrollør i parken skal ha gjennomført evakueringsøvelse. Videre sier
dokumentet at kontrollør er skadestedsleder ved hendelser og skal organisere behandling
og evakuering. Daglig leder ved Røyland Gård AS deltar på førstehjelpskurs hvert andre år
og er alltid tilstede i parken ved aktivitet. Ved innleie av personell i klatreparken, blir innleid
personell kurset at daglig leder. Det er ikke beskrevet kompetansekrav til førstehjelp og
redning i dokumentet.
Registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendlese.
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Tilsynsbevis:
o

Dokumentet «Nødprosedyrer og evakuering» beskriver krav til at det skal utarbeides rapport
og undersøke årsak dersom det er nødvendig med evakuering av person som ikke kommer
over på den andre siden ved bruk av zipline. Videre beskriver dokumentet at ved
skader/hendelser med fare for liv og helse skal ambulanse varsles. Røyland Gård har ingen
prosedyre som beskriver varsling til politi og Statens Jernbanetilsyn ved ulykke og alvorlig
hendelse, samt rapportering til Statens Jernbanetilsyn. I følge Røyland Gård, så har så langt
ikke oppstått skader/hendelser som medfører varsling eller rapporteringsplikt.
Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning
Krav til beredskapsplan.

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskriften § 2-9
og § 2-10 være oppfylt innen 1. juli 2018.

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til at virksomheten skal årlig benytte et uavhengig
inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning. Det ble under tilsyn et observert at
innretningen ikke er konstruert etter anerkjente standarder og at konstruksjonen ikke har blitt inspisert av
et uavhengig inspeksjonsorgan.
Tilsynsbevis:
o

Deler av ståltau på zipline er innkapslet i plast flere steder.

o

Zipline er overgrodd av vegetasjon ved innfesting.
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o

Wire er inngrodd i trær, blant annet på zipline B9.

o

Ziplines er festet i fjellet med 3 bolter. Det er ikke foretatt en geologisk undersøkelse av
denne festingen.
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Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må en slik uavhengig inspeksjon skje innen 01.07.2019.

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: 11.06.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Eskil Lorås

Direktør

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer
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