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Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Høyt & Lavt Trysil som driftes av Trysilguidene AS den 27
juni 2017.
Tema for tilsynet var:
-

Gjennomgang av styringsdokumenter
o Drift og vedlikehold
o Opplæring av ansatte
o Instrukser
o Redning/evakuering
o Rutiner for UH- rapportering, varsel
o Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 10013, tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble gjennomført ihht. Forskrift om
fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker og Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli
og fornøyelsesparker [tivoliloven].
Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er
avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre deler
av klatreparken enn de løypene som ble valgt ut til stikkprøver.
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

Etter ny tilsynsmetodikk 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.
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Vurderinger

De tilsynsbevis som ble funnet under tilsynet er alle vurdert i forhold til innføring av et
sikkerhetsstyringssystem. Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i
tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse.
Tilsynsbevisene er derfor plassert under kapittel 5 som veiledning i forhold til nytt regelverk. Virksomheten
oppfordres likevel til å følge opp disse selv om de ikke fører til avvik i denne omgang.

Side 2
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Andre forhold
Tilsynsbevis:
-

Det er ikke krav til loggføring av daglig kontroll av klatreutstyr til gjester og instruktører i internkontroll
systemet. Utstyr kontrolleres før det henges opp og utstyr med avvik legges til side for vurdering av
driftsleder. Eventuelle avvik rapporteres i Stamina systemet.

Merknad:
I standarden: NS-EN 15567-2: 2015 Sports og fritidsutstyr- Klatreparker -Del 2: Krav til drift, kapittel
10.6 PPE inspection, er det i vedlegg B krav til rutine inspeksjon av en kompetent person før og etter
utstyr er tatt i bruk av kunde.
Metoden dette gjøres på i parken er ikke tolket til å være et avvik i forhold til standarden som ikke sier
noe om loggføring av utført daglig inspeksjon i kapittel B.3 Log. Det som skal logges er blant annet
avvik og oppfølging av avvik samt resultat av årlig inspeksjon ifølge standarden.
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Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til
innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift / § 2-11 i ny
taubaneforskrift.
Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny
tivoliforskrift. 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.

Tilsynsbevis:
-

Opplæringsplanen inneholder ikke krav til opplæring i førstehjelp.

-

Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og følges opp.

Tilsynsbevis:
-

Det mangler prosedyre for evakuering av hele parken ved for eksempel brann og uvær.

-

I risikoanalysen er det ikke konkludert med akseptabel restrisiko etter tiltak.

Merknad:
I standarden: NS-EN 15567-2: 2015 Sports og fritidsutstyr- Klatreparker -Del 2: Krav til drift, kapittel 11
Safety and emergency plan, er det krav til prosedyrer for evakuering av hele parken.

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

Rapportdato: 19.02.2018
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Bjørnar Monsø

Geir Martin Jensen

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur
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