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Dato for tilsyn: 07.06.2017 

Sted: Hunderfossen Familiepark  

Tilstede: Ole Verner (teknisk sjef), Geir Sondre Dahle (områdeansvarlig for høydepark), Jan Bøen (tilsynsleder, 

Statens jernbanetilsyn) og Ronny Angel Løvstad (medrevisor, Statens jernbanetilsyn). 
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1  Innledning 

 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Hunderfossen Familiepark AS den 7. juni 2017. Tema for 

tilsynet var: 

 Veiledning om nytt regelverk 

 Drift- og vedlikeholdsrutiner 

 Organisering og bemanning 

 Opplæring 

 Evakuering og redning 

 Ulykkes- og hendelsesrapportering 

 Teknisk dokumentasjon og forsikring 

 

Det ble tatt stikkprøver av høydepark med innretningsnr. 0966, tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble 

gjennomført ihht. Forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker og Lov om godkjenning og 

drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker [tivoliloven]. 

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 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. 

Tilsynet er gjennomført med utgangspunkt i gjeldende regelverk, men det er også gjennomført 

undersøkelser som et ledd i å forberede virksomheten på nye krav som forventes innført i løpet av 2017. 

 
 

2  Metodikk 

 

Inspektørenes observasjoner under stedlige 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 utkast til pålegg som beskriver hva 

virksomheten må gjøre for å lukke avviket. 

 

Tilsynet noterte ingen tilsynsbevis og det er følgelig heller ikke vurdert å foreligge noen avvik i forhold til 
gjeldende regelverk.  
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3  Referat fra møte under stedlig tilsyn 

 

Virksomheten har tidligere benyttet Mobaro 1.0 som er en app-basert modul for sjekklister, instrukser og 

som styrer driften av parken. Virksomheten har gått over til en oppdatert utgave av samme modul. 

Virksomheten har lagt inn gode rutiner for vedlikehold med en eget app-basert modul (Mobaro 2.0) som 

styrer sjekklister, både løpende vedlikehold og fastsatt vedlikehold. De har også rutiner og dokumentasjon 

for opplæring og fordeling av ansvar for de ansatte.  

Når det utføres vedlikehold på innretninger i parken, benyttes en fargelås som er unik for 

vedlikeholdspersonalet, dette sikrer at innretningen ikke settes i drift når det utføres arbeid i innretningen.   

Det var gode rutiner for oppdatering av risikobildet i parken, og det ble konstant oppdatert. HMS-IKT 

gruppen møtes ca. annenhver måned og drøfter risikoen i parken. 

Det ble registrert at skilt med innretningsnummer var tatt av. Skiltet skal være fastmontert på innretningen 

til enhver tid slik at innretningen kan identifiseres. Gammelt oblat kan fjernes. Tilsynet publiserer en liste 

over innretninger som har driftstillatelse på sine hjemmesider: 

https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/tillatelser-og-veiledning/innretninger-med-driftstillatelse/   

 

4 Veiledning om nytt regelverk                               

Forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav om melding til tilsynet ved endringer 

av godkjente innretninger. Ved endringer av fornøyelsesinnretninger, skal dette sendes skriftlig til 

Statens jernbanetilsyn som skal vurdere om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om 

ny driftstillatelse eller ikke. Innretningen skal være merket med innretningsnummer fra Statens 

jernbanetilsyn. Det ble registrert følgende under stedlig tilsyn: 

 - Virksomheten har varslet, men ikke sendt inn dokumentasjon på utført utvidelse/endring av 

høydepark, (løype blå) 

 - Innretningen var ikke merket med innretningsnummer 

Videre har forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger krav om sikkerhetsstyringssystem. 

Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i 

forslaget. 

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten er kommet langt i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i 

tråd med ny forskrift. Følgende krav ble likevel påpekt under tilsynet: 

- Den nye app-baserte modulen Mobaro 2.0 var under utvikling etter overgang fra tidligere utgave. 

Virksomheten var på god vei med å legge inn de nødvendige sjekklister, instrukser og 

vedlikeholdsplan for innretningene i parken. 

I følge forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 

være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017. 

Rapportdato: 29.10.2017   

Bjørnar Monsø 

Avdelingsdirektør, taubane og 

fornøyelsesinnretning 

Dokumentet er elektronisk godkjent og 

sendes uten signatur 

 Ronny Angel Løvstad 

Tilsynsleder  
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