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1

Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som et dokumenttilsyn med Mestringsgården AS den 26.10.2017. Parken er
godkjent etter gammel forskrift om fornøyelsesinnretninger. Utbygger har sendt inn samsvarserklæring på at
parken er bygd etter standard EN NS 15567. Tema for tilsynet var:


Instruks for driftsleder



Vedlikehold



Beredskap



Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av de dokumentene som ble etterspurt fra SJT, vedrørende innretning 2319, tilknyttet
de utvalgte tema, jf. forskrift om fornøyelsesinnretning.
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.

2

Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under 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.
Tilsynet ble gjennomført som dokumenttilsyn, ved at virksomheten ble bedt om å sende inn forespurte
dokumenter innen gitt frist. Under selve gjennomgangen av innsendt dokumentasjon, ble driftsleder
oppringt slik at spørsmål kunne stilles og andre forhold avklares.
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Referat fra tilsyn

Med de tema som ble valgt for tilsyn, er det ikke fremkommet funn som gir avvik og pålegg. Det er gjort funn,
angitt som tilsynsbevis, som er kommentert under pkt. 4 i denne rapporten. Disse funn vil være avvik etter § 210, sikkerhetsstyringssystem, når overgangsbestemmelsen utløper 01.07.2018.
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Andre forhold

Angående vurdering av trær jf. tilsynsbevis 1, opplyser virksomheten at vurderingen av trær gjort i 2015 var god
nok for flere år fremover. Standard EN NS 15567 del 2 (drift av klatreparker) stiller krav til årlig
oppdatering/vurdering av trær. Virksomheten følger ikke denne standarden for drift av innretningen.
Side 1

Elementene i klatreparken er lavt montert og er i utgangspunktet beregnet for barn. Det er ingen elementer i
parken som er høyere enn 4 meter.
I forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13 er det stilt krav til årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan.
Overgangsbestemmelsene ved innføring av ny forskrift gir virksomhetene frist til å gjennomføre denne
inspeksjonene innen to år fra ikrafttredelse av denne forskriften, det vil si 01.07.2019. Jernbanetilsynet forventer
at det gjennomføres en ny vurdering av trær ved denne inspeksjonen.

5

Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretning inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter
minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om
fornøyelsesinnretning.
Tilsynet ble avgrenset til de tema som er nevnt innledningsvis under kapittel 1, men utfra erfaring med
andre tilsyn ønsker vi opplyse om følgende to krav:
-

Rutiner for 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 jf. tilsynsbevis 3 og 4.

-

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

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretningen må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskrift om
fornøyelsesinnretningen § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften
trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 08.06.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

Espen Heiszter
Tilsynsleder
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