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1

Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Lunds Tivoli AS den 22.05.2019. Tema for tilsynet var:


Sikkerhetsstyringssystem, herunder
o Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
o Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
o Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
o Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
o Beredskapsplan for nødsituasjoner
o Rutiner for registering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan



Det ble tatt stikkprøver av innretning 2119 og 2225, tilknyttet de utvalgte tema.
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 innretninger enn den
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 det enkelte anlegget, 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.
Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert fortløpende i
tilknytning til de enkelte avvikene.

3

Pålegg

Med hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende
presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:
Store deler av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem foreligger ikke på norsk, svensk eller dansk.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-10, 1. ledd
Tilsynsbevis:


Store deler av sikkerhetsstyringssystemet er på engelsk.

Side 2

Merknad til tilsynsbevis:
Det ble under tilsynet opplyst at de aller færreste av de ansatte behersker lesing av norsk, svensk
eller dansk, og at engelsk derfor var valgt som hovedspråk i sikkerhetsstyringssystemet.
Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Virksomheten har i epost av 19.06.2019 søkt om unntak fra språkkravet for samtlige innretninger, jf.
forskriftens § 1-4, 3. ledd.
Tilsynets vurdering:
Søknaden om unntak fra språkkravet behandles separat, og vil bli besvart av SJT med eget vedtak.

Avvik 2:
Det er noen mangler i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem i forhold til forskriftens minstekrav.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-10, 3. ledd.
Tilsynsbevis




Rutiner for identifisering og oppfølging av risiko er ikke dokumentert.
Beredskapsplanen mangler oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av dette.
Skjema for rapportering av ulykker og hendelser innsendt i forkant av tilsynet er utdatert, og ikke i
bruk.

Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Lunds Tivoli oppdaterer sine sikkerhetsstyringssystemer og risikoanalyser fortløpende dersom det skulle
oppstå hendelser eller ulykker i forbindelse med driften. Men i perioden 1. oktober – 1. mars blir det hvert
år gjennomgått risikoanalyser for å sørge for at denne til enhver tid har tatt høyde for alle mulige scenario
som kan skape en hendelse eller ulykke.
Beredskapsplanen er oppdatert med et skriv som forklarer at førstehjelpsutstyr inkludert hjertestarter er
plassert på tivolikontoret. Det presiseres også at de ansatte gjennomgår et årlig kurs i bruk av hjertestarter
og grunnleggende førstehjelp.
Lunds Tivoli har etter tilsynet fra SJT tatt i bruk det nye e-skjema for rapportering av hendelser og ulykker.
Tilsynets vurdering:
Beskrivelsen av virksomhetens rutiner for oppdateringer av risikoanalyser, gitt i vedlegg datert 18.06.2019,
skal være beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet. Bestemmelsene om identifisering og oppfølging av
sikkerhetsmessig risiko inneholder flere elementer enn det som er gitt i tilbakemeldingen:





Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av oppdateringene og oppfølging/lukking av eventuelle
tiltak som blir identifisert
Hvordan tiltak, og lukking av disse, dokumenteres
Hvem som skal bidra i oppdateringen
Hvilke(n) metode(r) som brukes for risikoanalysen

Tilsynet vurderer tiltak som er gjennomført i beredskapsplanen som tilfredsstillende.
Tilsynet vurderer tiltak som er gjennomført på skjema for rapportering av hendelser og ulykker som
tilfredsstillende.

Side 3

Pålegg:
Virksomheten skal sende oppdatert beskrivelse/rutine for identifisering og oppfølging av risiko til Statens
jernbanetilsyn på post@sjt.no innen 01.11.2019.

Avvik 3:
Virksomhetens rutiner for vedlikehold av innretningene mangler oversikt over planer for framtidige
hovedrevisjoner, inklusive NDT-kontroller.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger, §§ 2-10 e), og 3-6, 2. ledd.
Tilsynsbevis


Oversikt/plan over framtidige hovedrevisjoner mangler.

Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Dette punktet er nå løst ved å lage et diagram der alle innretninger er listet opp, og årstall for neste
revisjon/NDT-kontroll er oppført. Diagram sendes inn sammen med denne uttalelsen til tilsynsrapporten.
Tilsynets vurdering:
Det er krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan. Ikke alle innretninger er fylt inn i diagrammet,
som f.eks. 0041 – Baby fly og 0596 – eventyr tog. Ingen NDT-kontroller er registrert i skjemaet.
Pålegg:
Virksomheten må oppdatere sin oversikt slik at alle kontroller er identifiserte for alle innretninger, innen
01.11.2019. Statens jernbanetilsyn vil ved neste tilsyn fokusere på hvordan dette er håndtert.

Avvik 4:
Ikke alt vedlikehold gjennomført av eksterne blir fortløpende dokumentert.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-6, 5. ledd
Tilsynsbevis:


Lunds Tivoli har ikke fått dokumentasjon fra KMG på siste service-rapport av No Limit.

Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Når planlagt vedlikehold / NDT og revisjoner nå blir dokumentert i nevnte diagram, blir det enklere å følge
opp eksterne leverandører dersom vi ikke har mottatt rapport fra dem. Vedlikeholdsrapport for NoLimit
sendes inn til SJT sammen med denne uttalelsen til tilsynsrapporten.
Tilsynets vurdering:
Virksomhetens tiltak vurderes som tilfredsstillende, og Statens jernbanetilsyn anser avviket som lukket.

Side 4
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Andre forhold

Observasjon:
Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan § 10 i
lov om fornøyelsesinnretninger skal tolkes. Etter veiledningen uttrykte virksomheten forståelse for
viktigheten av å rapportere hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på
driftssikkerheten.
https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-oghendelser-med-fornoyelsesinnretning/
Tilsynsbevis:


Det ble gitt veiledning om rapporteringsplikten til SJT.

Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Innhold kan ikke gjengis grunnet taushetsplikt, jf. lov om fornøyelsesinnretninger, § 11, 2. ledd.
Tilsynets vurdering:
Tilsynet vurderer virksomhetens tiltak som tilfredsstillende.

Observasjon:
Det ble under tilsynet avdekket at lister over personell med kompetanse for ulike oppgaver ikke var
oppdaterte. Årsaken til dette bør identifiseres, og listene oppdateres.
Tilsynsbevis:


Lister over opplært personell er ikke oppdaterte.

Observasjon
Krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan for årlig uavhengig teknisk kontroll av innretninger trer i
kraft den 01.07.2019. Under tilsynet opplyste virksomheten at de har gjennomført årlig teknisk kontroll av
sine innretninger. Ved stikkprøve av innretning 2119 viser sertifikatet av årlig kontroll at inspeksjonen har
foregått etter kravene gitt i Rikspolisstyrelsens författningssamling nr 2012:15 FAP 513-1, §9. Årlig
teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning skal følge reglene i relevant standard, jf. forskrift om
fornøyelsesinnretninger, § 2-13, 4. ledd.
Tilsynet oppfordrer virksomheten til å få bekreftet av kontrollorganet at relevant standard har blitt
benyttet for årlig teknisk kontroll, og heretter be om at sertifikatene som utstedes refererer til hvilken
anerkjent standard den tekniske kontrollen følger. Kravene til kontroll i Rikspolisstyrelsens
föfattningssamling ser f.eks. ut til å være mindre detaljerte enn kravene i NS-EN 13814, uten at det
behøver å ha noen praktisk betydning for omfanget og gjennomføringen av selve kontrollen.
Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Lunds Tivoli har de siste årene benyttet seg av Salvens Ingenjørsbyrå AB til å gjennomføre tilsyn.
Salvens gir oss en rapport som følger «Rikspolisstyrelsens författningssamling 2012:15 FAP 513-1».
Legg merke til §3 og $4 «Krav på tivolianordninger» der det står «Endast de tivolianordningar som
uppfyller säkerhetsnivåerna i standarderna ... SS-EN 13814:2005 – Tivolianordningar – säkerhet»
https://polisen.se/siteassets/forfattningssamling/fap-nummer/fap513_1_rpsfs2012_15.pdf

Side 5

Vi tolker dette slik at når svensk rikspoliti henviser til samme Svenske Standard som Norsk Statens
Jernbanetilsyn ber oss om å benytte, så må dokumentasjon fra Salwens være godkjent på at alle
nødvendige standarder er fulgt.

Tilsynets vurdering:
Det er innholdet i «återkommande besiktning» i «Rikspolisstyrelsens författningssamling 2012:15 FAP
513-1», § 9, som ser ut til å være mindre omfattende enn innholdet i slike inspeksjoner som beskrives i
NS-EN 13814-3:2019, kapittel 4.3.
Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning skal følge reglene i relevant standard, jf. forskrift om
fornøyelsesinnretninger, § 2-13, 4. ledd. Vi opprettholder derfor vår observasjon, og oppfordrer
virksomheten til å få bekreftet av kontrollorganet at relevant standard har blitt benyttet for årlig teknisk
kontroll, og at virksomheten heretter ber om at sertifikatene som utstedes refererer til hvilken anerkjent
standard den tekniske kontrollen følger.

Rapportdato: 05.09.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Trond Østerås

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten

Tilsynsleder

signatur
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