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1 Innledning 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Orkelbog laft & skifer ENK, Åmodtsdalen den 8. 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 2286 og 2373, tilknyttet de utvalgte tema. Zipline 2373 er samsvarserklært 

etter standard CSA Z267 (kanadisk standard for fornøyelsesinnretninger), mens zipline 2286 er 

samsvarserklært etter standard NS 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 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. 

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 ble innført i 2017. 

2 Metodikk 

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. 

3 Pålegg 

Avvik 1: 

Det er mangler i virksomhetens planverk og dokumentasjon av vedlikehold. 

Hjemmel:   

   Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6 siste ledd 
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Tilsynsbevis:   

- Det mangler logg og dokumentasjon av vedlikehold på klatreutstyr (PPE) 

- Utkvittering på årlig kontroll av moment på klemmer mangler 

 

Pålegg:  

Virksomheten må etablere rutiner for dokumentering av alle kontroller og alt vedlikehold innen 30.06.2018 

 

Avvik 2: 

Virksomheten mangler skriftlige driftsinstrukser. 

Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 

Tilsynsbevis:   

- Det er ikke skrevet egen driftsinstruks  

Mulig pålegg:  

Virksomheten må lage skriftlige driftsinstrukser innen 30.06.2018. 

 

Avvik 3:  

Virksomheten mangler en skriftlig redningsplan. 

Hjemmel:  

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 

Tilsynsbevis: 

- Det finnes ingen dokumentert redningsplan 

- Det finnes ingen plan eller dokumentasjon av redningsøvelser 

Pålegg: 

Virksomheten må lage en skriftlig redningsplan og dokumentere og evaluere øvelsene.. 

Virksomheten må sende kopi av redningsplan og dokumentasjon på gjennomført redningsøvelse og 

evaluering av denne til Statens jernbanetilsyn innen 30.06.2018. 

Avvik 4: 

Virksomheten har driftspersonell under 18 år. 

Hjemmel:  

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-3 

Tilsynsbevis: 

- Virksomheten har i dag en ansatt i drift som er 17 år 
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Pålegg: 

Virksomheten må sørge for at alt driftspersonell tilfredsstiller alderskrav i forskrift innen 30.06.2018. 

 

4 Andre forhold  

Virksomheten har kjøpt 2 zipstop montert på hver zipline (innretning). Disse skal ifølge produsent sendes til 

årlig kontroll og vedlikehold, noe som også skal dokumenteres. Første gang dette skal gjøres er i løpet av 

2017 

Vedrørende tilsynsbevis om egenerklæringsskjema, så er ikke dette et avvik i seg selv. Virksomheten ble 

gjort kjent med at dette ikke er gyldig ansvarsfraskrivelse i forhold til forsikringsansvaret som påligger 

virksomheten i tivoliloven § 8. 

 

5 Veiledning om nytt regelverk                               

 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter 

minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om 

fornøyelsesinnretning. 

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. 

-     Virksomheten mangler opplæringsplan jf. tilsynsbevis vedrørende dokumentert opplæringsplan. 

-     Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene. 

- Virksomheten må etablere rutiner for risikohåndtering. 

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 

 

 

Rapportdato: 30.01.2018 

 

  

 

Bjørnar Monsø 

Avdelingsdirektør, taubane og 

fornøyelsesinnretning 

 Espen Heiszter 

Tilsynsleder  
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