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Dato for tilsyn: 15.09.2019 

Sted:  Tusenfryd sine lokaler på Vinterbro 

 

Tilstede:  Tusenfryd AS: 

Bjørn Håvard Solli (daglig leder/driftsleder), Erik Abelsen (driftsleder),  

Jean-Are Sørli Ibenfeldt (leder teknisk), Leif Erik Egeli (sikkerhetssjef), 

Freddy Halonen (teknisk forman) (deltok under befaring) 

 

Statens jernbanetilsyn: Bjørnar Monsø (tilsynsleder), Kuno Lundkvist (medrevisor) 

 
 
 
Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med virksomhet. 
 
Tilsynsrapporten inneholder 1 vedtak. Virksomhetens kommentarer til tidligere oversendt utkast er tatt med i 
rapporten. 
 
 

 

  



Side 2 

 

1 Om tilsynet 

 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Tusenfryd AS den 15.09.2019. Tema for tilsynet var 

sikkerhetsstyringssystem, herunder identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten, 

kontroll, drift og vedlikehold av innretninger, årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført 

av uavhengig inspeksjonsorgan, beredskapsplan for nødsituasjoner, rutiner for registering og oppfølging 

av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. 

Det ble tatt stikkprøver tilknyttet de utvalgte tema for anlegg/innretning 2091. 

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. 

 

3 Pålegg 

Avvik 1: 

Virksomheten benytter driftspersonell under minimumskravet på 18 år.  

Hjemmel: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-1, 2. ledd 

Tilsynsbevis: 

- Virksomheten benytter definisjoner fra gamle DNV-regler for "enkle fornøyelsesinnretninger". 

Tilsynets vurdering: 

For enkle fornøyelsesinnretninger åpner forskriften § 3-3 for driftspersonell over 16 år. Med enkle 

fornøyelsesinnretninger menes oppblåsbare innretninger som f.eks. hoppeslott, oppblåsbare sklier og 

saktegående innretninger langs bakken. Statens jernbanetilsyn vurderer at innretning 0012 

Finkarusellen og 0628 Froskehoppet ikke faller inn under definisjonen for enkel innretning. Virksomheten 

må derfor forholde seg til forskriftens krav om at driftspersonell er minimum 18 år. 

I følge forskriftens § 1-4, 3. ledd, kan Statens jernbanetilsyn i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften. 

Dersom virksomheten ønsker å be om vurdering av unntak, må virksomheten søke om dette. En slik 

søknad må inneholde en begrunnelse for hvorfor et minimumskrav på 16 år for driftspersonell er 

tilstrekkelig for disse to innretningene. Inntil en slik søknad er behandlet av tilsynet må virksomheten 

uansett forholde seg til regelverkskravene. (Dagens praksis er også i strid med gammelt regelverkskrav) 
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Virksomhetens tilbakemelding: 

Virksomheten har bedt om konkret grunnlag for tilsynets vurdering om at innretningene ikke kan driftes av 

personell under 18 år. Videre har virksomheten referert til at det ved tidligere tilsyn ikke har blitt gitt tilsvarende 

pålegg. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynets vurdering er basert på at innretningene fører gjestene opp til en høyde, og med en bevegelse og 

hastighet som tilsier at de ikke kan betraktes som enkle innretninger. 

Med hensyn til tidligere tilsyn, og at det ikke er gitt tilsvarende pålegg, bemerker vi at tilsyn er stikkprøvebasert, 

og kan ha hatt ulike fokusområder. I tillegg kan tidligere vurderinger basert på tidligere regelverk avvike fra 

dagens vurderinger opp mot gjeldende regelverk. 

Virksomheten, kan som tidligere beskrevet, søke om unntak fra forskriftens krav. 

 

Pålegg: 

Virksomheten skal sørge for at personell som har driftsoppgaver for innretning 0012 og 0658 er over 18 år. 

Virksomheten skal sende en beskrivelse av tiltak som er gjennomført for å imøtekomme alderskravet, til Statens 

jernbanetilsyn på post@sjt.no innen 01.05.2020. 

 

4 Andre forhold  

Innretningene var ikke i drift under tilsynsdagen (de er på denne tiden av året normalt kun i drift i helgene). 
 
Opplysninger gitt av virksomheten ved tilsynet: 

- "Risikovurdering for sesongansatte under 18 år" gjelder også for ansatte over 18 år. 

- Det har ikke hatt noen alvorlige hendelser eller ulykker i 2019. 

- Uavhengig kontroll for fornøyelsesinnretningene ble gjennomført i april 2019 av Tüv Nederland. 

 
 
 
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: 26.03.2020 

 

  

 

Arild Bruun  
Seniorrådgiver, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

 

 

 Bjørnar Monsø 

Tilsynsleder  

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