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Dato for tilsyn: 21.05.2019
Sted: Hamresanden resorts AS sine lokaler/anlegg
Tilstede:
Hamresanden resort AS:
Sally A.B. Verkerk (driftsleder)
(under besiktelse anlegg 0379) Niiels van der Ham (ansatt/operatør)
Statens jernbanetilsyn:
Jan Bøen (tilsynsleder) og Kuno Lundkvist (medrevisor).
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Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Hamresanden resorts AS sin vannrutsjebane den
21.05.2019. Siste sikkerhetsmessige godkjenning for vannrutsjebanen ble gitt i 2016. Den er konstruert med
to «parallelle» baner. Virksomheten opplyste at den ene banen ikke lengre benyttes og den er sperret for bruk.
Ved tilsynet var sperringen i form av en lastepall satt opp foran startplattformen.
Vannrutsjebanen er avsperret (inngjerdet) og var ved tidspunktet for tilsynet ikke i åpnet for sesongen.
Driftsleder opplyste at innretningen er planlagt åpnet for publikum 1. juli. Med denne bakgrunn ble tema for
tilsynet avgrenset til en visuell besiktelse av innretning 0379 (den del som ble oppgitt å skulle settes i drift) og
en gjennomgang av driftsrutiner.
Siden tilsynet ble 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.
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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.
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Avvik

Avvik 1:
Virksomhetens risikovurdering knyttet til bruken av vannrutsjebanen er ikke fullført.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-12.
Tilsynsbevis:
- Gjerdestolpe ved landningsområde vil kunne komme i konflikt med bruk av banen.
- Det mangler sperrebøyler øverst i rette trapper for å hindre fall bakover

Merknad: Vi forutsetter at virksomheten sikrer at sikkerhetsmessig risiko forbundet med drift og bruk av
innretningen identifiseres og følges opp før anlegget tas i bruk.
SJT viser i denne anledning også til veiledning om fareidentifisering og som finnes på hjemmesiden til SJT.
Rapportdato: 03.09.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur

Jan Bøen
Tilsynsleder
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