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1  Innledning 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Klatreskogen AS den 30. august 2017. Tema for tilsynet var: 

 Gjennomgang av styringsdokumenter 

o Håndtering av sikkerhetsmessig risiko 

o Drift og vedlikehold  

o Opplæring av ansatte 

o Instrukser 

o Redning/evakuering 

o Rutiner for UH- rapportering 

 Oppfølging av inspeksjonsrapport 

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2113, tilknyttet de utvalgte tema. Klatreparken er ikke samsvarserklært 

bygd etter anerkjent standard, men årlig inspeksjon av parken er gjennomført av VerticAlps etter EN 15567-1. 

Siden tilsynet var tematisk 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 det enkelte anlegget, 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. 

2  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. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som 

beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket. 

Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert 

fortløpende i tilknytning til de enkelte avvikene.  

3  Pålegg 

Avvik 1: 

Årlig utført vedlikehold i 2017 er ikke dokumentert.  

Hjemmel: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-6, 5. ledd. 

Tilsynsbevis: 

 Det kunne ikke fremlegges rapport etter årets vedlikehold fra Altus.  

Tilbakemelding fra virksomheten: 

Tilbakemelding 21.11.2017: Det er vanskelig å få rapport på gjennomført vedlikehold fra Altus, som egentlig 

har rutiner på at slik rapport skal leveres med det samme. 

Vurdering: 
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Virksomheten skal ha dokumentasjon på gjennomført vedlikehold fra vedlikeholdsleverandør, og må sikre 

seg at de har komplett vedlikeholdshistorikk for sine innretninger. 

 

Pålegg: 

Virksomheten skal etablere rutiner for å sikre at virksomheten kan dokumentere gjennomført vedlikehold av 

innretningen.  

Virksomheten skal be om å få tilsendt dokumentasjon på årets vedlikehold.  

 

Avvik 2: 

Årlig teknisk kontroll følger ikke reglene i relevant standard (NS-EN 15567-2).  

Hjemmel: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-13, 4. ledd. 

Tilsynsbevis: 

 Det kunne ikke fremlegges sertifikat fra Vertic Alps etter siste to års inspeksjoner. 

 Det er mangelfull oppfølging av funn fra inspeksjoner. Inspeksjonsrapport fra 2016 identifiserer 

skifte av sikringswire i Discovery park i 2017. Dette er ikke gjort. 

Tilbakemelding fra virksomheten: 

I epost fra virksomheten, datert 04.09.2017 er det vedlagt sertifikat for 2017 fra VerticAlps. Sertifikat 

fra 2016 mangler. 

Tilbakemeding fra virksomheten 21.11.2017: Saken med sikringswire i Discovery park er tatt opp 

med Altus, og kravet om skifte av sikringswire bortfalt. Har fått inspection report fra Altus som viser 

hva som holdes under oppsikt. 

Vurdering: 

Virksomheten må sikre seg at de får tilsendt sertifikater etter hver årlige inspeksjon fra 

inspeksjonsorganet. 

 

Pålegg: 

Virksomheten skal etablere rutiner for å sikre at de mottar dokumentasjon på planlagte og gjennomførte tiltak 

fra vedlikeholdsleverandør/inspeksjonsorgan etter inspeksjoner. 

 

Avvik 3: 

Virksomheten har ikke dokumentert kontroll på enkelte risikoforhold på lange zipliner i høydeparken. 

Hjemmel: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-1 

Tilsynsbevis: 

 Beredskapsplan mangler plan for redning fra zipline.  

Tilbakemelding fra virksomheten: 

Tilbakemelding datert 21.11.2017: Rutine for redning fra lange zipliner er lagt inn i redningsplanen. 



Side 4 

 

Vurdering: 

Avviket er dermed tilfredsstillende lukket, og vi anser redningsplanen for dekkende.  

 

Pålegg: 

Ingen pålegg gitt. 

 

4 Veiledning om nytt regelverk 

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften 

fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om 

fornøyelsesinnretninger. 

Under tilsynet ble følgende forhold avdekket, som ikke oppfyller kravene i ny forskrift om fornøyelses-

innretninger:  

 Beredskapsplan foreligger kun på engelsk.  

 Beredskapsplan (Emergency protocol Klatreskogen) mangler krav til rapportering av hendelser og 

ulykker til SJT. 

Tilbakemelding fra virksomheten: 

Krav til rapportering av hendelser og ulykker til SJT er tatt inn i beredskapsplan. 

Det er utydelig om SJT krever at planen skrives på norsk. 

Vurdering: 

I forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-10, 1. ledd stilles det krav til at slik dokumentasjon skal være 

på norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke behersker noen av disse språkene skal relevante 

deler av dokumentasjonen oversettes til et språk personellet behersker. Kravet trer i kraft 1. juli 2018 – 

se nedenfor. 

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskriftens § 2-9 og § 

2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.  

 

 

 

Rapportdato: 19.01.2018 

 

  

 

Bjørnar Monsø 

Avdelingsdirektør, taubane og 

fornøyelsesinnretning 

Dokumentet er elektronisk godkjent og 

sendes uten signatur 

 

 

 Trond Østerås 

Tilsynsleder  
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