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1  Innledning 
 
Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på BrimiskogenTessfjellet AS den 6 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. 2135 tilknyttet de utvalgte tema. 
 
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. 
 
 

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. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver 
hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.  
 
Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle 
pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet 
som er gjennomført.  
 
Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte 
avvikene.  
 

3  Pålegg 
 
Avvik 1: 
 
Virksomheten hadde ikke tilstrekkelig dokumentert redningsberedskap. 
 
Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 og § 3-4 

 
Tilsynsbevis:  
 

- Dokumentasjon for redningsberedskap mangler 
  
Virksomhetens kommentar: 
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Ingen 
 
 
 
Pålegg:  
 
Virksomheten må innsende til Statens jernbanetilsyn beskrivelser og instrukser for hvordan virksomheten har 
kontroll med risiko før, under og etter redningsaksjoner, evakuering og førstehjelp innen åtte-8-uker fra 
rapporten er mottatt 
 
Merknad: Driftspersonellet hadde ikke dokumentert førstehjelpskurs. 
 
Avvik 2: 
 
Virksomheten har mangelfull dokumentasjon for periodiske kontroller 
 
Hjemmel:   
 
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-6, 4. ledd 
 
Tilsynsbevis:   
 

-  Instrukser for periodiske kontroller er mangelfulle 
 
Virksomhetens kommentar: 
 
Ingen 
 
Pålegg:  
 
Virksomheten må utarbeide et system med tydelige beskrivelser av vedlikeholdet, og intervallet for vedlikehold 
og kontroller. 
Virksomheten må utarbeide et system som dokumenterer løpende og planlagt vedlikehold. 
Virksomheten må innsende kopi til Statens jernbanetilsyn om beskrivelsen av vedlikeholdet, intervallene for 
vedlikehold og kontroller og en beskrivelse av systemet som dokumenterer utført vedlikehold innen åtte-8 uker 
etter mottat tilsynsrapport. 
 
 
Avvik 3:  
 
Informasjonsskilt for publikum er mangelfulle 
 
Hjemmel 
 
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-7 
 
Tilsynsbevis: 
 

- Flere opplysningsskilt langs løypene er ødelagte 
 
Virksomhetens kommentar: 
 
Ingen 
 
Pålegg: 
 
Virksomheten må skilte innretningene tydelig med beskrivelser om hvordan brukerne skal forholde seg innen 
åtte-8-uker fra rapporten er mottatt. Bekreftelse på utført tiltak skal sendes til Statens jernbanetilsyn innen 
samme tidsfrist. 
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Avvik 4: 
 
Arboristvurdering av trær er ikke utført 
 
Hjemmel: 
 
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-6  
 
Tilsynsbevis: 
 

- Pålegg om arboristrapport er ikke utført 
 
Virksomhetens kommentar: 
 
Ingen 
 
 
Pålegg: 
 
Virksomheten må innsende kopi av rapport fra arboristvurdering til Statens jernbanetilsyn innen åtte-8-uker fra 
mottatt tilsynsrapport. 
 
 
Merknad: Den 8. juni ga Statens jernbanetilsyn pålegg om kontrollering av trekvalitet og at dette skulle 
dokumenteres før oppstart sesongen 16/17. Under tilsynsmøtet ble det fortalt at innretningen hadde vært i bruk 
selv om dette pålegget ikke er utført.  
 
 

4  Andre forhold  
 
Under tilsynet ble det fortalt at de hadde opplevd lynnedslag i sort løype. Virksomheten byttet ståltau etter dette. 
Det forelå tausertifikat på det nye ståltauet. Hendelsen er ikke rapportert inn til Statens jernbanetilsyn. Det forelå 
ikke sertifikat på sikringstau. Dette skulle skaffes fra leverandør. 

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

 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. 

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

 Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til 
kompetanse om førstehjelp og redning. 

 Beredskapsplan for nødsituasjoner. Planen skal minst inneholde: 
i. Varslingsliste (intern og ekstern) 
ii. Oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av dette 
iii. For innretninger hvor det er relevandt, skal det forligge detaljert redningsplan og rutiner for 

planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser med etterfølgende evaluering 
og oppfølging. 
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- Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning og inneholder oversikt over tekniske 

data og driftsdata, historikk, journaler over alle reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og 
kontroller og detaljerte rapporter fra disse. Videre skal dokumentasjon inneholde utdrag av 
konstruksjonsunderlag som gir informasjon om identifisering, og inspeksjon utført av uavhengig 
tredjepart. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved drift.  

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

 

 

Rapportdato: 19.03.2018 

 

  

 

Bjørnar Monsø 

Avdelingsdirektør, taubane og 

fornøyelsesinnretning 

Dokumentet er elektronisk godkjent og 

sendes uten signatur 

 

 

 Jan Bøen 

Tilsynsleder  
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