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1  Innledning 

 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Klatring På Grensen AS den 28.juni 2017.  

Tema for tilsynet var: 

 Gjennomgang av styringsdokumenter 

 Drift og vedlikehold  

 Opplæring av ansatte 

 Instrukser 

 Redning/evakuering 

 Rutiner for UH- rapportering, varsel  

 Gjennomgang av pålegg og hendelser 

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2269, tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble gjennomført ihht. Forskrift om 
fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker og Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli 
og fornøyelsesparker [tivoliloven].  

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og 
eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer 
for tilsynet som er gjennomført. 

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. 
Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre deler av klatreparken 
enn de løypene som ble valgt ut til stikkprøver. 

 Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot 

virksomheten fremfor den enkelte innretningen, 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. 
 
Virksomheten har ikke gitt noen kommentar til rapportutkast.  Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte 
frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte avvikene.  
 

3  Pålegg 

 
Avvik 1: 

Skilting var mangelfull i henhold til forskrift. 

Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-7. 
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Tilsynsbevis:   

- Ved gjennomgang av lilla løype var det noen elementer som manglet piktogrammer og noen 

elementer som hadde feil piktogram 

 
Virksomhetens kommentar: 
Ikke kommentert. 
 
 
Pålegg:  
 

Virksomheten må gjennomgå skiltingen på de forskjellige elementer for å sikre tydelige instruksjoner om 

hvordan brukerne skal forholde seg. 

 
 
 

4  Andre forhold  

 

Ved klatring i lilla pluss løype ble det observert lav sikringsline i et klatre element som resulterte i følgende 

tilsynsbevis: 

- Sikringsline på broelement 'Bro opp ned, plattform nr. 52 'lilla pluss løype var i omtrent hoftehøyde 

som kan være lavt i forhold til fallfaktor. 

 

I forhold til standarden er ikke dette et avvik men det er å anbefale at sikringsline plasseres høyest mulig for å 

unngå ubehagelig fallrykk om noen skulle falle ned fra klatre elementet og bli hengende i selen. 

 

Under tilsynet ble det også notert følgende tilsynsbevis som ikke vurderes å utgjøre et avvik i forhold til 

gjeldende regelverk  

- Det mangler prosedyre for opplæring av ansatte. Nye ansatte får tilsendt prosedyrer per e-mail 

med påfølgende helgesamling med opplæring før det er praktisk opplæring i parken med 

'skygging'. 

- Det er ikke laget prosedyre for hva opplæring i førstehjelp skal omfatte og hvem som skal ha 

denne opplæringen av ansatte. Driftsleder, daglig leder og parkleder har førstehjelpskurs i dag. 

Virksomheten har et system for opplæring av ansatte men mangler de delene som går på krav til kompetanse 

omtalt i sikkerhetsstyringssystemet. Da det er ett års overgangsperiode for innføring av fullstendig 

sikkerhetsstyringssystem, resulterer ikke disse tilsynsbevisene i pålegg, men kan bli fulgt opp ved senere 

tilsyn. Se også veiledning i kapittel 5. 
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5 Veiledning om nytt regelverk                               

 
 

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til 

innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift i ny taubaneforskrift. 

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny 

tivoliforskrift. Følgende tre krav ble påpekt under tilsynet: 

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke 

tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, 

den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre 

gjentagelse. 

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal 

identifiseres og følges opp. 

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til 

kompetanse om førstehjelp og redning. 

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt 

innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.  

 

 

 

Rapportdato: 26.10.2017 

 

  

 

Bjørnar Monsø 

Avdelingsdirektør, taubane og 

fornøyelsesinnretning 
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 Geir Martin Jensen 

Tilsynsleder  
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