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Side 2 

 

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Modern Activity Center AS den 07.11.2019.  
 
Tilsynsrapporten inneholder tre vedtak om pålegg og en observasjon. Virksomhetens har ikke hatt kommentarer 
til rapportutkast.  
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1 Om tilsynet 
 
 

Tilsynet ble gjennomført hos Modern Activity Center AS som stedlig tilsyn på Gardermoen 07.11.2019. 

Temaer 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 registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. 

Det ble tatt stikkprøver av innretning 10043, 10158 og 10159 tilknyttet de utvalgte temaene. I tidligere varsel 

om tilsynet ba Statens jernbanetilsyn (SJT) om dokumentasjon på 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. 

SJTs 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. 

 

2 Avvik og pålegg  
 

Avvik 1: 

Det er mangler i beredskapsplanen til virksomheten. 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 f). 

Tilsynsbevis:   

 Beredskapsplan for nødsituasjoner er ikke dokumentert 

 Det foretas ikke redningsøvelser 

Varsel om pålegg:  

Virksomheten må utarbeide en beredskapsplan som tilfredsstiller kravene i forskriften. Planen skal utarbeides 

innen 01.03.2020. 

Virksomheten skal gjennomføre en redningsøvelse innen 01.03.2020. Evalueringen av denne øvelsen skal 

sendes inn til tilsynet på post@sjt.no innen 01.03.2020.  

mailto:post@sjt.no
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Avvik 2: 

Det er mangler i vedlikeholdsrutinene for simulatorinnretningene. 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6. 

Tilsynsbevis:   

 Fortløpende vedlikehold på innretning Space-time Shuttle og Star Twin seat dokumenteres ikke. 

 Det er ikke utarbeidet sjekklister for daglig kontroll av innretningene Space-time Shuttle og Star Twin 

Seat. 

Pålegg:  

Virksomheten må etablere og ta i bruk rutiner som sikrer at fortløpende vedlikehold og kontroller utføres og 

dokumenteres. Pålegget skal utføres innen 01.03.2020.  

 

Avvik 3: 

Det er mangler i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem i forhold til forskriftens minstekrav. 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10, 3. ledd. 

Tilsynsbevis:   

 Sikkerhetsstyringssystemet er ikke tilpasset virksomheten etter at virksomheten kom i drift. 

 Risikovurderingen som er foretatt inkluderer ikke samtlige innretninger. 

 Det er ingen beskrivelse av hvordan sikkerhetsmessig risiko skal identifiseres og følges opp. 

Pålegg:  

Virksomheten skal sende oppdatert beskrivelse/rutine for identifisering og oppfølging av risiko til Statens 

jernbanetilsyn på post@sjt.no innen 01.03.2020 

3 Observasjoner 

Observasjon 1:  

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. 

 Det ble gitt veiledning i risikostyring. 

 
 

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i tivoliloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet 

etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes 

til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter 

forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre 

nettsider www.sjt.no. 

mailto:post@sjt.no
http://www.sjt.no/
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Rapportdato: 27.01.2020 

 

  

 

Arild Bruun  

Seniorrådgiver, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes 

uten signatur 

 

 

 Eskil Lorås 

Tilsynsleder  
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