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1

Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Rypetoppen Adventurepark Meråker AS den 6. 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 2254 tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble gjennomført med
utgangspunkt i regelverket som gjaldt før 1.7.2017, og veiledning ble gitt virksomheten knyttet til nytt
regelverk, som trådte i kraft 1.7. 2017.
Tilsynsbevis vurderes 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.
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.
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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.
Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte
avvikene.
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Pålegg

Avvik 1:
Det er mangler i virksomhetens beredskapsplan.
Hjemmel:
Side 2

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1
Tilsynsbevis:
-

Krav til redningsøvelser mangler

-

Redningsplan dekker ikke sentrale forhold ved redning

Virksomhetens tilbakemelding:
Virksomheten har levert oppdatert beskrivelse av redningsmetoder, og dokumentert opplæring av
redningspersonell, samt avholdte øvelser.
Tilsynets vurdering:
Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende. Det mangler fremdeles plan for gjennomføring av redningsøvelser
(f.eks. hyppighet).
Pålegg:
Virksomheten må lage en plan for redningsøvelser.

Avvik 2:
Virksomhetens beskrivelse av nødvendig kontroll og vedlikehold er mangelfull.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1 jf. § 3-6
Tilsynsbevis:
-

Sjekklister for daglige og ukentlige kontroller mangler

-

Det er uklart om kvartalsvise kontroller som spesifisert av leverandør gjennomføres

Virksomhetens tilbakemelding:
Virksomheten har sendt inn oppdaterte sjekklister for daglige/ukentlig/månedlige og årlige kontroller, og de har
gjennomført kvartalsvise kontroller.
Tilsynets vurdering:
Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende.
Pålegg:
Ingen pålegg gitt.

Avvik 3:
Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning er ikke oppdatert.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1
Tilsynsbevis:
-

Det mangler teknisk beskrivelse av 2 løyper
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Virksomhetens tilbakemelding:
Virksomheten har sendt inn oppdatert oversiktskart over alle løyper, samt tegninger og beskrivelser av de
enkelte løyper i parken.
Tilsynets vurdering:
Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende.
Pålegg:
Ingen pålegg gitt.
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Andre forhold

Virksomheten påpeker at klatreparken er bygd etter standard NS-EN 15567-1, men har ikke
samsvarserklæring fra uavhengig inspeksjonsorgan på at dette er tilfellet. Virksomheten har planlagt
uavhengig inspeksjon i august 2017, og vil da få erklæring på at parken er iht. standarden.
Virksomhetens tilbakemelding:
Virksomheten har hatt et uavhengig inspeksjonsorgan til å gjennomgå parken iht. NS- EN 15567, i
august 2017. Ingen funn.
Under tilsynet ble det ikke fremlagt dokumentasjon på gyldig forsikring for innretningen. Dette ble etterspurt i
eget brev og ble svart ut i e-post fra virksomheten 11.7.2017.
Sweco gjennomførte en inspeksjon av fjellforankringene til ziplinene 24.04.2017, og har kommet med
anbefalinger i forhold til lengde på fjellfestene. Virksomheten hadde planer om å bli ferdig med skiftning av
fjellfester ihht. Swecos anbefalinger i løpet av sommeren 2017. Sweco anbefaler samtidig en rutine for
kontroll av forankringer. Statens jernbanetilsyn vil ved neste tilsyn fokusere på hvordan disse rutinene er
fulgt opp.
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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 forskrift om
fornøyelsesinnretninger.
Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten er kommet et stykke på vei i å etablere et
sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble 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.

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskriftens § 2-9 og
§ 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.
Statens jernbanetilsyn anser dermed tilsynet med Rypetoppen Adventurepark AS som avsluttet.
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