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1 Innledning 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Linken klatrepark den 21. juni 2017. Tema for tilsynet var: 

 Veiledning til nytt regelverk 

 Drift- og vedlikeholdsrutiner 

 Organisering og bemanning 

 Opplæring 

 Evakuering og redning 

 UH rapportering 

 Teknisk dokumentasjon og forsikring 

 

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2217, tilknyttet de utvalgte tema.  
 

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. 

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er 

avdekket. 

2 Metodikk 

 

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot 

virksomheten fremfor den enkelte innretning, 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. 

 

3 Pålegg 

 

Avvik 1: 

Det er mangler i virksomhetens løpende dokumentasjon av vedlikehold 

Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 jf. § 3-6. 
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Tilsynsbevis:   

- det er mangler på dokumentasjon av vedlikehold 

Pålegg:  

Virksomheten må opprette vedlikeholdsjournal der planlagt og løpende vedlikehold dokumenteres innen 

1.3.2018. 

Virksomheten må lage rutiner som sikrer at en slik journal blir ført innen 1.3.2018. 

 

4 Andre forhold  

 

Assisterende driftsleder hadde ikke full oversikt over alle rutiner og instrukser. Driftsleder selv hadde ferie 

og var derfor ikke tilstede under tilsynet. 

Under tilsynet ble det ikke fremlagt dokumentasjon på gyldig forsikring for innretningen, det er derfor sendt 

eget brev til virksomheten med oppfølging av dette. 

Virksomheten har mangler i internkontrollsystemet vedrørende instrukser og rutiner for bruk av innretningen, 

herunder rutiner vedrørende daglig kontroll, se tilsynsbevis nr. 3 og 5. Da det er ett års overgangsperiode for 

innføring av fullstendig sikkerhetsstyringssystemet resulterer ikke dette avviket i pålegg men vil bli fulgt opp 

ved senere tilsyn. 

 

 

5 Veiledning om nytt regelverk                               

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften 

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

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten har mangler i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd 

med ny forskrift. Følgende krav ble derfor påpekt under tilsynet: 

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til 

kompetanse om førstehjelp og redning.  

-      Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene jf. § 2-6 i den nye forskriften. 

- Det bør lages en ny oppdatert risikoanalyse  

 

I følge 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 1.7.2017. 

 

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-

skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined 
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