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1  Innledning 
 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Hugos Tivoli AS i Steinkjer den 23.05.2019. Tilsynet 

ble gjennomført ved avdeling 1 som ledes av Lisbeth Haga. Hugos Tivoli AS har også en avdeling 2 som 

ledes av Eugenusz Niemczewski. Tema for tilsynet var: 

 Sikkerhetsstyringssystem 

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 729, 950, 2067, 2157, 2283, 10003 og 463 tilknyttet de utvalgte 

tema. 

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er 

avdekket.  

Tilsynet ble varslet den 12.04.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon 

innen 28.04.2019: 

 Kopi av kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver. 

 Kopi av beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon. 

 Kopi av rutiner for registering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. 

 Kopi av beredskapsplan for nødsituasjoner. 

 Plan for når og hvor Hugos Tivoli AS har aktivitet i Norge i månedene mai til august 2019, 

eventuelt når Hugos Tivoli AS vil være tilstede i Levanger. 

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen innen fristen.  

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. 
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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: 

Gjennomførte redningsøvelser blir ikke evaluert. Flere aspekter ved den planlagte redningsberedskapen blir 

ikke øvd på, dette gjelder for eksempel planlagt evakuering med hjelp av stigebil og helikopter og 

kommunikasjon med brukerne og operatørens rolle.  

Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f) og g) 

Tilsynsbevis:   

 Redningsberedskap henviser til lokalt brannvesen uten at dette er tilstrekkelig risikovurdert 

 Evaluering av redningsøvelser dokumenteres ikke. 

 Kompetansekravene for personell er ikke i samsvar med oppgavene skissert i beredskapsplan, gjelder 

spesielt norsk kunnskaper 

Pålegg:  

Virksomheten skal evaluere alle aspekter av sin redningsberedskap. 

Virksomheten skal sende inn evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse til tilsynet innen 01.09.2019. 

 

Avvik 2: 

Det stilles ingen krav til språkferdigheter for driftspersonell som har oppgaver som medfører kommunikasjon 

med brukere.  

Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10  c), og § 3-1 første ledd.  

Tilsynsbevis: 

 Det er ikke definert kompetansekrav til språk, til operatør karusell og driftsleder karusell. 

Pålegg:  

Virksomheten må gjennomgå sine kompetansekrav i forhold til oppgaveansvar til den enkelte rollen og 

iverksette nødvendige tiltak slik at personell som kommuniserer med brukere har tilstrekkelige 

språkkunnskaper. Tiltakene skal være gjennomført innen 01.09.2019. 

 

Avvik 3: 

Kontroll etter montering har ikke fanget opp skade på innretning. 

Hjemmel: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 4-3 2. ledd 

Tilsynsbevis: 

 Det ble oppdaget en sprekk i karosseri på siste vogn på berg og dalbane (innretning 950). 
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Bilde: Sprekk i karosseri.  

 

Pålegg: 

Virksomheten skal vurdere tiltak for at kontroll etter montering fanger opp alle feil og skader som kan ha 

oppstått under transport og montering eller bruk. Virksomheten skal iverksette tiltakene og utbedre forholdet 

innen 01.09.2019 

 

4  Andre forhold  
 

Årlig teknisk kontroll: 

Krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan for årlig teknisk kontroll av innretninger trer i kraft den 

01.07.2019.  

 

Virksomheten opplyser at de har gjennomført årlig teknisk kontroll av sine innretninger. Årlig teknisk 

kontroll av fornøyelsesinnretning skal følge reglene i relevant standard. Ved stikkprøve av innretning 472 

viser sertifikatet av årlig kontroll at inspeksjonen har foregått etter kravene gitt i Rikspolisstyrelsens 

författningssamling nr 2012:15 FAP 513-1, §9.  

 

For innretningsnummer 472 vil relevant standard være NS-EN 13814:2004 kap 7.7.1. Ved gjennomgang 

av Rikspolissyrelsens og NS-EN 13814:2004 viser det seg at kravet til årlig kontroll i henhold til 

standarden er noe mer omfattende, blant annet inneholder den kontroll om det er foretatt endringer på 

innretningen og undersøkelse av elektrisk anlegg. Virksomheten opplyser at kontrollorganet har forsikret 

om at kontrollen var i henhold til standarden. Sjt oppfordrer virksomheten til å få bekreftet av 

kontrollorganet at relevant standard har blitt benyttet for årlig teknisk kontroll, eventuelt oppdatert 

sertifikater som viser gjennomført årlig kontroll i henhold til standard.  

Tilsynsbevis: 

 Teknisk kontroll utført av Kiwa, er utført i henhold til RPSFS 2012:15 FAP  513-1 

 
 

Hendelsesrapportering: 
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Virksomhetens forståelsen av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan tivoliloven 

skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har 

sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten. 

 

https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-

hendelser-med-fornoyelsesinnretning/ 

 

Tilsynsbevis: 

 Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering 

 

Rutiner for identifisering og oppfølging av risiko: 

Forskriften stiller krav til at risikoen forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp. 

Ved å risikovurdere hver enkelt innretning isolert, vil ikke alle farer forbundet med virksomheten fanges 

opp. Som for eksempel ved kartlegging av beredskapsbehov.  

 

Tilsynsbevis: 

Risikovurdering er gjennomført for hver innretning isolert 

 

 

 

Rapportdato: 12.07.2019 

 

  

 

Øystein Ravik  

Avdelingsdirektør, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes 

uten signatur 

 

 

 Eskil Lorås 

Tilsynsleder  
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