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Dato for tilsyn: 17.10.2019
Sted: DNT Odal, Stiggarti klatrepark.
Til stede: Hjalmar Nergaard, Driftsleder; Jan-Trygve Akre, instruktør; Eskil Lorås, tilsynsleder SJT; Geir Martin
Jensen, medrevisor SJT.

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med DNT Odal den 17.10.2019.

Tilsynsrapporten inneholder tre vedtak om pålegg og en observasjon. Virksomhetens har ikke hatt
kommentarer til utkast til tilsynsrapport.
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Om tilsynet

Tilsynet ble gjennomført hos DNT Odal som stedlig tilsyn på Stiggarti Klatrepark den 17.10.2019. Temaer 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 registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan.

Dette tilsynet ble varslet den 27.08.2019. I varselet ble DNT Odal pålagt å sende inn dokumentasjon knyttet til
tilsynets tema
Etterspurt dokumentasjon ble ikke oversendt.
Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 2343 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/taubanen. 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.
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Avvik og pålegg

Avvik 1:
Det er mangler i beredskapsplanen til DNT Odal.

Avvik fra:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 f).

Tilsynsbevis:





Øvelse på redning dokumenteres ikke
Evaluering av redningsøvelser dokumenteres ikke
Førstehjelpsutstyr i parken består av kun helt enkelt sårbehandlingsutstyr som plaster, gnagsårplaster,
øyeskyllevann og lignende. Førstehjelpsutstyret består ikke av båre.
Dokumentasjon som skal ettersendes: Beredskapsplan

Kommentar:
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Virksomheten har i etterkant av tilsynet ettersendt gjeldende beredskapsplan, planen har manglene som er
beskrevet i tilsynsbevisene.

Pålegg:
Virksomheten må etablere en beredskapsplan som tilfredsstiller kravene i forskriften innen sesongstart 2020.
Virksomheten må foreta en kyndig vurdering på hva som er nødvendig førstehjelpsutstyr innen sesongstart
2020.
Virksomheten skal sende inn evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse samt konklusjonen på
vurderingen av nødvendig førstehjelpsutstyr til tilsynet innen 01.06.2020.

Avvik 2:
Det er mangler i kompetansekravene til virksomheten.

Avvik fra:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 c)

Tilsynsbevis:


Førstehjelpsopplæring er ikke dokumentert.

Pålegg:
Virksomheten må etablere rutiner for å dokumentere at nødvendig førstehjelpskompetanse er tilgjengelig ved
drift av innretningen innen sesongstart 2020.

Avvik 3:
Det er mangler i den uavhengige inspeksjonen.

Avvik fra:
Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-13, fjerde ledd

Tilsynsbevis:



Dokumentasjon som skal ettersendes: Kopi av rapport av uavhengig kontroll organ.
Det mangler dokumentasjon på årlig vurdering av trær som benyttes i høydeparken.

Kommentar:
Inspeksjonen av klatreparker skal gjøres i henhold til relevant standard. I den europeiske klatreparkstandarden
NS-EN 15567, stilles det som krav at for hvert kalenderår skal det som et minimum foretas én vurdering av
trærne som benyttes. Denne vurderingen skal foretas av en trekyndig person. Virksomheten kunne ikke
fremlegge dokumentasjon på at en slik vurdering er foretatt siste kalender år eller siste 15 måneder, dette er
også påpekt i inspeksjonsorganet sin rapport.

Pålegg:
Virksomheten må foreta en vurdering av trær som benyttes i innretningen, vurderingen skal dokumenteres i
henhold til kravene i relevant standard. Vurderingen skal gjøres i forkant av sesongstart.
Virksomheten skal sende denne dokumentasjonen til tilsynet innen 01.06.2020.
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Observasjoner

Observasjon 1:
Virksomheten har kun rutiner for daglige og årlige vedlikeholdskontroller. Forskrift om fornøyelsesinnretninger
§ 3-6 tilsier at det skal i tillegg foreligge rutiner for ukentlige kontroller. Slik det ble opplyst ved tilsynet vil en
ukentlig kontroll bestå av det samme som en daglig kontroll ved denne innretningen da innretningen ikke
benyttes daglig. Virksomheten bør allikevel vurdere om det er behov for en mer omfattende kontroll dersom
innretningen ikke har blitt benyttet på en stund.

Tilsynsbevis:


4

Vedlikeholdsrutinene omfatter daglig sjekk og årlig kontroll

Andre forhold

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til kravene i lov om
fornøyelsesinnretninger (tivoliloven). Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for forståelse for
viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på
driftssikkerheten.

Tilsynsbevis:


Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering

Rapportdato: 27.01.2020

Arild Bruun

Eskil Lorås

Seniorrådgiver, Tilsyn

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur

Side 5

