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Dato for tilsyn: 17.09.2019
Sted:
Aktiv fritids sine lokaler på Tjøme
Tilstede:

Aktiv fritid – Opplevelser med utsikt- Norheim:
Berit Norheim (driftsleder/daglig leder)
Statens jernbanetilsyn: Bjørnar Monsø (tilsynsleder), Kuno Lundkvist (medrevisor)

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Aktiv fritid – opplevelser med utsikt – Norheim.
Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg og 2 observasjoner. Virksomheten har ikke sendt inn
kommentarer til tidligere oversendt utkast til rapport.

1

Om tilsynet

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Aktiv fritid – Opplevelser med utsikt - Norheim den
17.09.2019. Tema for tilsynet var sikkerhetsstyringssystem, herunder identifisering av risiko forbundet
med driften av virksomheten, kontroll, drift og vedlikehold av innretninger, årlig teknisk kontroll av
fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan, beredskapsplan for nødsituasjoner,
rutiner for registering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
Det ble tatt stikkprøver tilknyttet de utvalgte tema for anlegg/innretning 2219.
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 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 våre 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 eventuelle
pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3

Avvik

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket og endelig tilsynsrapport inneholder derfor ikke noen vedtak
om pålegg.

4

Andre forhold

Observasjon 1: Det er enkelte uklarheter knyttet til omfanget av den årlige
uavhengig inspeksjonen av innretning 2219.
Tilsynsbevis:
-

Det er uklart om uavhengig årlig inspeksjon omfatter NS-EN 15567 del 2, rapporten inneholder kun
referanse til del 1 av standarden.
Årlig uavhengig inspeksjon rapporterer at det ikke foreligger rapport fra Geolog, angående
innfestinger i fjell.

Merknad:
Rapport nevner en del driftsrelevante forhold.
Side 2

Det er uklart om rapporten fra 3. part inspeksjonsfirmaet omfatter vurdering av innfestinger i fjell.

Observasjon 2: Virksomhetens dokumenterte rapporteringsrutine for uønskede
hendelser er basert på utgåtte krav.
Tilsynsbevis:
-

Rutine for rapportering av uønskede hendelser og ulykker gjenspeiler ikke dagens regelverkskrav.

Merknad:
-

Virksomheten informert om at har vært en hendelse i slutten av august, som foreløpig ikke er
rapportert til SJT. Virksomheten ble ikke informert om hendelsen fra gjesten før lenge etter
hendelsen. Ellers ingen uønskede hendelser ifølge virksomheten.

Annet
Opplysninger gitt av virksomheten ved tilsynet:
-

Begge ziplines har dobbelt tau, og dobbelt sett med trinse og slynge til sele. Gir redundans og
hindrer rotasjon av bruker.
Jevnlig kontroll av seler, og utskifting som følge av slitasje, men ikke utbytting i forhold til alder.

Rapportdato: 24.03.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

Bjørnar Monsø

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
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