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Dato for tilsyn: 31.08.2017
Sted: Geilo Høydepark
Tilstede: Stein Verpe, Bent Arild Wick(Driftsleder), Stian Bruplass (Instruktør), Ronny Løvstad (Medrevisor), Jan
Bøen (Tilsynsleder)
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Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Geilo Høydepark den 31. august 2017. Tema for tilsynet var:





Organisering, bemanning og opplæring
Uhellsrapportering
Drift- og vedlikeholdsrutiner
Teknisk dokumentasjon

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2057-høydepark og 10011-zipline i henhold til Forskrift om
fornøyelsesinnretninger, tilknyttet de utvalgte tema. Begge innretninger er samsvarserklært etter EN 15567.
Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.
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.
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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.
Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert i tilknytning til
avvik.
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Pålegg

Avvik 1:
Virksomheten manglet informasjonsskilt for zipline 10011 som tydelig beskriver helsemessige begrensninger
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-7
Tilsynsbevis:


Informasjonsskilt ved innretning 10011 som tydelig beskriver helsemessige begrensninger manglet

Virksomhetens kommentar:
Ingen
Pålegg:
Virksomheten må vurdere, analysere og sette rammer for hvilke helsemessige begrensninger brukere kan ha
for å benytte innretningen. Vurderingen, analysen og rammene må dokumenteres av virksomheten. Pålegget vil
bli fulgt opp ved neste tilsyn. Virksomheten må sette opp informasjonsskilt som tydelig beskriver hvilke
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helsemessige begrensninger det er for å benytte innretningen innen 01.07.2018. Bekreftelse på at
informasjonsskilt er satt opp må innsendes til Statens jernbanetilsyn innen 01.07.2018.
Avvik 2:
Oversettelse av driftsmanual fra leverandør til norsk, svensk eller dansk manglet.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 4-1, 4. ledd
Tilsynsbevis:


Oversettelse av driftsmanual fra engelsk til norsk er ikke utført

Virksomhetens kommentar:
Driftsmanual på norsk er innsendt 27.02.18
Vurdering:
Innsendt dokumentasjon svarer ut avviket.
Pålegg:
Ingen pålegg gitt på dette punkt.
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Andre forhold

Uavhengig tredjepart har utført inspeksjon av innretning 2057, og virksomheten har implementert pålegg fra
inspektør i sin vedlikeholdsplan.
Rapportdato: 14.06.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Jan Bøen

Direktør

Tilsynsleder

Statens jernbanetilsyn

Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur
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