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1

Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Rjukan klatrepark den 26.09.2018. Tema for tilsynet var:




sikkerhetsstyringssystem
kontroller og vedlikehold
uhellsrapportering

Det ble tatt stikkprøver av virksomhetens dokumentasjon for innretningsnummer 10097 klatrepark, tilknyttet de
utvalgte tema. Klatreparken var ny i 2018.
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 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.

3

Vurdering av avvik

Virksomheten har i brev av 30.10.2018 gitt tilbakemeldinger på mulige pålegg som ble varslet i utkast til
tilsynsrapport av 25.10.2018. Disse tilbakemeldingene er tatt inn og vurdert under hvert avvik i denne
rapporten.
Avvik 1:
Hendelser og ulykker rapporteres ikke til Statens jernbanetilsyn.
Virksomheten har ikke beskrevet tilstrekkelige rutiner for registrering av ulykke, alvorlig hendelse
og hendelse.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-6 og § 2-10 tredje ledd bokstav h.
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Tilsynsbevis:
-

Virksomheten har ikke laget rutiner for rapportering av hendelser og ulykker til SJT

Tilbakemelding fra virksomheten:
Virksomheten har revidert sin prosedyre for registrering av hendelser og ulykker til også å omhandle
rapportering til SJT.
Tilsynets vurdering:
Prosedyren er i henhold til gjeldene regelverk og beskriver hvordan hendelser og ulykker skal registreres og
rapporteres internt og eksternt. Det er også tatt med at alle ansatte skal ha opplæring i denne prosedyren.
Prosedyren ansees som tilstrekkelig for å lukke avviket.
Avvik 2:
Virksomheten mangler rutiner i sin beredskapsplan.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-11 f)
Tilsynsbevis:
-

Virksomheten har ikke etablert rutiner for evaluering av redningsøvelser

Tilbakemelding fra virksomheten:
Virksomheten har laget eget skjema som skal brukes for å evaluere redningsøvelser, og revidert sin prosedyre
for opplæring som også inneholder opplæring i redning.
Tilsynets vurdering:
Svaret fra virksomheten ansees som tilstrekkelig for å lukke avviket.
Observasjon 1:
Virksomhetens egenerklæring inneholder tekst som ikke er i samsvar med Tivoliloven.
Hjemmel:
Tivolilovens § 8
Tilsynsbevis:
-

Virksomhetens egenerklæringsskjema inneholder punkt om ansvarsfraskrivelse

Tilbakemelding fra virksomheten:
Virksomheten har endret tekst i egenerklæringsskjema slik at det ikke står noe om ansvarsfraskrivelse.
Tilsynets vurdering:
Vi har fått oversendt utdrag fra egenerklæringsskjema. Teksten i dette utdraget er ikke i strid med tivoliloven
§8.
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Rapportdato: 02.11.2018

Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur
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