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1 Om tilsynet 
Dette tilsynet omfatter vannrutsjebanene med innretningsnummer 402 og 2027 hos Barentshallene Sør-
Varanger KF. Det er gjennomført som et tilsynsmøte via Teams 11. oktober 2022 og en stedlig verifikasjon 
13. oktober 2022. Tilsynet er tematisk avgrenset og knyttet til sikkerhetsstyringssystem og rapportering av 
hendelser/ulykker. Tilsynet er basert på stikkprøver og derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Vi 
gjør oppmerksom på at virksomheten har ansvaret for sikkerheten ved innretningene. Virksomheten plikter 
selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre deler av innretningene enn det som ble valgt ut til 
stikkprøver. 

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. 
Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. 
Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Avvik funnet under tilsynet 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.  

 

2 Avvik og vedtak om pålegg 
 

 

Avvik 1: 
 

Rutinene for rapportering av uønskede hendelser følger opphevet forskrift 

 
Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav h 
 

Tilsynsbevis:  

1. Rutiner for rapportering av uønskede hendelser er utdatert 
2. Loggbok viser til eldre navn for tilsynet og telefonnumre som ikke er i bruk 

 

Vedtak om pålegg: 

Virksomheten skal utarbeide rutiner for rapportering av uønskede hendelser i tråd med forskriftens krav.  

Den nye rutinen sendes til SJT, innen 1. januar 2023, på post@sjt.no.  

 

Veiledning:  

Veileder om sikkerhetsstyringssystem finnes på våre nettsider, og kan brukes som utgangspunkt for å sikre at 
sikkerhetsstyringssystemet inneholder alt forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 krever. Paragraf 2-6 i 
forskriften beskriver tidsfrister for rapportering av uønskede hendelser, og § 2-5 gjelder varslingsplikt ved 
alvorlige hendelser og ulykker som også må være en del av rutinen.  
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https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-
sikkerhetsstyringssystem-taubane-fornoyelsesinnretninger-april-2019.pdf  

 

Virksomhetens tilbakemelding 

Virksomheten hadde ikke kommentarer til avviket.  

 

Tilsynets vurdering 

Pålegget har samme ordlyd som utkast til rapport.  

 

 

Avvik 2: 
Innretning 402 er ikke merket med skilt med innretningsnummer som viser at den har tillatelse fra SJT.  

 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-2 tredje ledd 

 

Tilsynsbevis:  

1. Dropsklia mangler innretningsskilt 
2. Virksomheten opplyste at de ikke har et skilt tilgjengelig 

 

Virksomhetens tilbakemelding 

Virksomheten sendte den 14. november 2022 inn dokumentasjon på at innretning 402 nå er merket med 
innretningsnummer.  

 

Tilsynets vurdering 

Virksomhetens tilbakemelding svarer ut pålegget og derfor lukkes dette avviket.  

 

3 Observasjoner 
 

Førstehjelpskoffert mangler liste over hva kofferten skal inneholde, som gjør det vanskelig å kontrollere om 
kofferten inneholder det den skal. Sykehus ligger nærme og det er derfor kort responstid for ambulanse.  

 

Virksomheten mangler brukermanual til sklia fra leverandør. De bruker derfor den gamle forskriften for 
vannrutsjebaner som utgangspunkt for sine rutiner på vedlikehold og kontroll.  

 

https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-sikkerhetsstyringssystem-taubane-fornoyelsesinnretninger-april-2019.pdf
https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-sikkerhetsstyringssystem-taubane-fornoyelsesinnretninger-april-2019.pdf
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Virksomheten skal gjøre nye risikovurderinger for skliene i forbindelse med årlig førstehjelpskurs i november. 
Virksomheten har fått veiledning rundt hva som kan være aktuelle farer ved en vannrutsjebane som kan være 
med i en risikovurdering. 

 

Det går ikke an å se starten på den store sklia fra vaktbua, men man kan se signalet som viser grønt eller rødt. 
Sklien har lyssignal, og dersom dette er ute av drift skal sklia enten stenges eller det brukes vakt på toppen og 
bunnen. 

 

4 Andre forhold 
 

Virksomheten opplyser at de har prøvd å rapporter hendelser til SJT, og melder tilbake at det er tungvint å fylle 
inn rapporten for hver enkelt hendelse. 

 

Virksomheten fikk veiledning rundt rapportering av uønskede hendelser og varslingsplikt. 

 

Oppdatert versjon av daglig kontroll som ligger i loggboka ble presentert under tilsynet. 

 

Vi gikk igjennom loggboka, som også inneholder store deler av sikkerhetsstyringssystemet.  

Opplæringsskjema med dokumentasjon på utført førstehjelpskurs finnes i loggbok 

 

Under tilsynet ble beredskapsplanen gjennomgått. 

 
 
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. 

 

 

Rapportdato: 21.11.2022 

 

  

 

Geir-Rune Samstad  
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

 
 

 Ingunn Diex Rognes 

Tilsynsleder  

   

http://www.sjt.no/
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