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Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Highjump Event AS den 21.08.2019.

Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg. Virksomhetens kommentarer til tidligere oversendt
utkast til rapport er tatt inn fortløpende i denne rapporten, sammen med tilsynets vurdering av virksomhetens
kommentarer.
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Om tilsynet

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Highjump Event AS den 21.08.2019. 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



Dette tilsynet ble varslet den 28.06.2019. I varselet ble Highjump Event AS pålagt å sende inn dokumentasjon
knyttet til tilsynets tema.
Etterspurt dokumentasjon ble mottatt den 08.07.2019.
Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 2346 tilknyttet de utvalgte temaene.
Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.
SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen.
Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad.
Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten
må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.
Inspektørenes funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til
å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én
eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver
forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon,
det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.
Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport 26.10.2019 og 30.10.2019. Virksomhetens kommentarer
til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte
avvikene.
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Avvik og pålegg

Avvik 1:
Virksomhetens dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet er mangelfull.
Avvik fra:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-10.
Tilsynsbevis:




Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko
forbundet med driften.
Bestemmelser om vektforhold mellom klatrer og sikrer mangler.
Det er ikke beskrevet hvor ofte periodisk kontroll av klatreparken skal gjennomføres, og hvem som er
ansvarlig for gjennomføring.
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I daglig instruks står det at man skal gå rundt og se på alle hinder før bruk, men det står ikke hva man
skal se etter.
Rutiner for stans i drift under torden eller annet uvær er ikke dokumenterte.
Virksomheten har ikke dokumentert krav til kompetanse for redning og førstehjelp.
Instruks for driftsleder mangler.
Det mangler rutiner for planlegging og gjennomføring av redningsøvelser.
Virksomheten mangler rutiner for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker.

Virksomhetens tilbakemelding på tilsynsbevisene:
Virksomheten har i eposter datert 07.09.2019 og 10.09.2019 allerede respondert på tilsynsbevisene ved å sende
nye rutiner og instrukser. Tilsynets vurdering av dokumentasjonen er gitt i det følgende.
Tilsynets vurdering:
Identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko:
Metode for risikovurdering er hentet fra Arbeidstilsynet, og virksomhetens risikovurdering er gjennomført etter
denne metoden. I tillegg til en metode for identifisering og oppfølging er det viktig at rutiner for identifisering og
oppfølging av risiko inneholder, jf. forskriftens § 2-10, bokstav a):







Når/hvor ofte selve risikovurderingen skal gjennomføres eller gjennomgås på nytt
Hvem som skal være med på dette
Hvem som er ansvarlig for at vurderingen blir gjennomført og fulgt opp
Hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltak.
En beskrivelse av hva dere mener med de ulike sannsynlighetskategoriene (f.eks. hvor ofte «svært ofte»
er, osv.) og konsekvenskategoriene (f.eks. hvor alvorlig «svært alvorlig» er, osv.)
Det er også viktig at noen påser at de tiltakene dere har identifisert i analysen framkommer tydelig i
driftsinstrukser (f.eks. påse at noen holder stigen), og at dere har rutiner på plass for opplæring av vakter
og publikum som fokuserer på viktigheten av disse tiltakene for å redusere sikkerhetsmessig risiko

Planlegging og gjennomføring av redningsøvelser:
Virksomheten har sendt en plan for redningsøvelse og opplæring i håndtering av skadet person. I tillegg til
innholdet i innsendt plan krever forskriftens § 2-10, bokstav f), også at dere evaluerer redningsøvelsene skriftlig
etter gjennomføring, for å identifisere forbedringstiltak f.eks. i redningsmetode.
Rutine for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker:
Innsendt rutine for oppfølging av hendelser og ulykker anses som tilfredsstillende. Virksomheten bør i tillegg
tilføye fristene for rapportering av ulykker og hendelser til SJT, jf. forskriftens § 2-6.
Øvrig dokumentasjon:
Tilsynet vurderer virksomhetens øvrige dokumentasjon innsendt som respons på tilsynsbevisene som
tilfredsstillende.
Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Virksomheten har i sitt svar på utkast til tilsynsrapport 26.10.2019 sendt revidert dokumentasjon for alle forhold
nevnt ovenfor.
Tilsynets vurdering:
Tilsynet finner den reviderte dokumentasjonen som tilfredsstillende, og anser derved avviket som lukket.

Avvik 2:
Framgangsmåte og innhold i teknisk kontroll framgår ikke av rapport fra inspeksjonsorganet, og rapport etter
kontrollen er ikke i samsvar med krav i relevant standard.
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Avvik fra:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-13, 4. ledd.
Tilsynsbevis:




Det framgår ikke av årlig inspeksjonsrapport om bokstav e) og h), kapittel 10.4 i NS-EN 15567-2:2015,
har vært gjenstand for kontroll slik standarden krever. Det framgår heller ikke om bardunering er
kontrollert.
Det kunne ikke framlegges dokumentasjon under tilsynet på hvordan ankerbolter til barduneringen var i
utgangspunktet.

Det ser ut som ankerbolter til bardunering av enkelte stolper er i ferd med å dras opp av bakken.
Virksomhetens tilbakemelding på tilsynsbevisene:
Virksomheten har sendt ny kontrollrapport som er mer detaljert enn tidligere rapport etter inspeksjon, herunder
barduneringens beskaffenhet. Rapporten inneholder en del tiltak virksomheten må gjennomføre for å sikre
samsvar med NS-EN 15567-1:2015.
Tilsynets vurdering:
Ny rapport er mer omfattende med hensyn til hva som er vurdert av komponenter i klatreparken, og det er viktig
at virksomheten setter i verk tiltakene som skal sikre samsvar med NS-EN 15567-1:2015. Rapporten fra
inspeksjonsorganet tilfredsstiller fremdeles ikke kravene til slik rapport som angitt i kapittel 10.4 i NS-EN 155672:2015. Rapporten er ikke datert.
Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport:
Virksomheten har i sitt svar på utkast til tilsynsrapport 30.10.2019 sendt revidert rapport fra uavhengig teknisk
kontroll.
Tilsynets vurdering:
Tilsynet finner den reviderte rapporten som tilfredsstillende. Kontrollorganet går i rapporten god for
barduneringen. Kontrollorganet har markert forankringene mot grunnen med tape (datert), slik at eventuell
uttrekking av bardunfestene fra grunnen kan avleses ved de årlige kontrollene. Vi anbefaler at virksomheten selv
innfører en rutine for å følge med på dette selv, mellom de årlige kontrollene.
Med den nye kontrollrapporten, og markering av barduneringen, anser tilsynet avviket som lukket.
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Avvik 3:
Virksomheten har vilkår i avtalen publikum må signere før klatring som er i strid med lov om
fornøyelsesinnretninger.
Avvik fra:
Lov om fornøyelsesinnretninger, § 8, 1. ledd.
Tilsynsbevis:


Avtale med publikum fastslår at virksomheten ikke har ansvar for personskade som oppstår ved slurv,
uaktsomhet eller med vilje.

Virksomhetens tilbakemelding på tilsynsbeviset:
Virksomheten har sendt inn en ny avtale hvor punktet nevnt i tilsynsbeviset ovenfor er fjernet.
Tilsynets vurdering:
Tilsynet finner endringen tilfredsstillende, og anser avviket som lukket

Rapportdato: 09.01.2020

Arild Bruun

Trond Østerås

Seniorrådgiver, Tilsyn

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur
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