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1

Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Redalen Røde Kors høydepark den 21.06.2017. Tema for
tilsynet var:







Veiledning av nytt regelverk
Drifts- og vedlikeholdsrutiner
Organisering og bemanning
Opplæring
Evakuering og redning
Ulykkes- og hendelsesrapportering

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2300 høydepark 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 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.
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.
Virksomhetens kommentarer til «utkast til tilsynsrapport» er inntatt og vurdert i tilknytning til avvik.
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Pålegg

Avvik 1:
Virksomheten har ikke beskrevet krav til kompetanse av ansatte og mangler beredskapsplan for redning av
brukere i parken
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1. Avviket er også vurdert opp mot § 2-10 krav om
sikkerhetsstyringssystem som skal være oppfylt innen 1. juli 2018

Tilsynsbevis:


Instrukser for opplæring av personell og plan for redningsberedskap er ikke utarbeidet
Side 2

Virksomhetens kommentar:
Opplæringsplan med beskrivelse av kompetanse samt beredskaps/handlingsplan for redning er innsendt.
Vurdering:
Innsendte opplæringsplan med beskrivelse av kompetanse samt beredskaps/handlingsplan for redning
vurderes til å svare ut avviket.
Pålegg:
Ingen pålegg
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Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i
virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-9 / 2-10 i ny forskrift.
Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny
tivoliforskrift. I tillegg til ovennevnte krav i nevnt under avvik ble følgende krav 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.

Dokumentasjon av rutiner om registrering og rapportering av hendelser samt skjema for avviksbehandling
og skjema for korrigerende tiltak er vedlagt i tilbakemeldinger fra virksomheten. Dokumentasjonen vurderes
som tilfredsstillende for å ivareta kravene til sikkerhetsstyringssystem i ny Forskrift om
fornøyelsesinnretninger.

Rapportdato: 07.11.2017

Bjørnar Monsø

Jan Bøen

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur
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