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Side 2 

 

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Gjesåsen Klatrepark AS den 16.10.2019.  

 

Tilsynsrapporten inneholder fire vedtak om pålegg og en observasjon. Virksomheten har ikke hatt 

kommentarer til utkast til tilsynsrapport.  

 

 

  



Side 3 

 

 

1 Om tilsynet 
 
 

Tilsynet ble gjennomført hos Gjesåsen Klatrepark AS den 16.10.2019. Tema 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 registering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. 

 Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan. 

 
Dette tilsynet ble varslet den 27.08.2019. I varselet ble Gjesåsen Klatrepark AS pålagt å sende inn 
dokumentasjon knyttet til tilsynets tema 
 
Etterspurt dokumentasjon ble ikke oversendt. 
 
Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 2251 og 2365 tilknyttet de utvalgte 
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/taubanen. 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. 

Inspektørenes 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. 

Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast 

med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene. 

2 Avvik og pålegg  
 

Det er mangler i den uavhengige inspeksjonen. 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, fjerde ledd.  

Tilsynsbevis:    

 Det ble ikke fremlagt dokumentasjon på årlig vurdering av trær som benyttes i høydeparken. 

 Det ble fremlagt rapport fra uavhengig teknisk kontroll av høydeparken for 2019. 

Kommentar:  
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Inspeksjonen av klatreparker skal gjøres i henhold til relevant standard. I den europeiske klatreparkstandarden 

NS-EN 15567, stilles det som krav at for hvert kalenderår skal det som et minimum foretas én vurdering av 

trærne som benyttes. Denne vurderingen skal foretas av en trekyndig person. Virksomheten kunne ikke 

fremlegge dokumentasjon på at en slik vurdering er foretatt siste kalender år eller siste 15 måneder, dette er 

også påpekt i inspeksjonsorganet sin rapport.  

Pålegg:  

Virksomheten må foreta en vurdering av trær som benyttes i innretningen, vurderingen skal dokumenteres i 

henhold til kravene i relevant standard. Vurderingen skal gjøres i forkant av sesongstart.  

Virksomheten skal sende denne dokumentasjonen til tilsynet innen 01.06.2020. 

 

Avvik 2: 

Det er ikke foretatt årlig uavhengig teknisk kontroll av innretning 2251. 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, første ledd.  

Tilsynsbevis:  

 Innretning 2251 (bungee trampoline) har ikke hatt uavhengig teknisk kontroll i 2019. Det ble 

opplyst om at dette vil bli bestilt før sesong 2020. 

Kommentar:  

Innretningen fikk driftstillatelse i 2018. 

Pålegg:  

Virksomheten skal benytte og bekoste et uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av innretning 2251 

før den tas i bruk før sesong 2020.  

Virksomheten skal sende denne dokumentasjonen til tilsynet innen 01.06.2020. 

 

Avvik 3: 

Virksomheten benytter personell som er under 18 år til drift av høydepark.  

Avvik fra:   

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

Tilsynsbevis:  

 Virksomheten benytter driftspersonell som er under 18 år til drift av innretning 2365 (høydepark) 

Kommentar:  

Personell som er under 18 år kan ikke ha oppgaver som innebærer driften av selve innretningen (dette 

inkluderer, men er ikke begrenset til: opplæring av brukere, redningsoppgaver, drift og vedlikehold). Personell 

som er under 16 år kan ha oppgaver som ikke er knyttet til selve innretningen, som for eksempel kioskdrift. 

Pålegg:  

Virksomheten skal ikke benytte personell som er under 18 år til drift av innretningen.  

 

Avvik 4: 

Det er mangler i beredskapsplanen til virksomheten. 
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Avvik fra:  

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f)  

Tilsynsbevis:  

 Virksomheten har ikke gjort en vurdering på om de har tilstrekkelig førstehjelpsutstyr for fallskader. 

 Evaluering av gjennomførte redningsøvelser dokumenteres ikke. 

 Dokumentasjon som ikke kunne fremlegges på tilsynet som må ettersendes: Logging av 

redningstrening. Dokumentasjon på opplæring av ansatte. 

 

Pålegg:  

Virksomheten må etablere en beredskapsplan som tilfredsstiller forskriftskravet. Pålegget skal utføres 

innen sesongstart 2020.  

Virksomheten skal oversende en evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse innen 01.06.2020.  

 

3 Observasjoner 

Observasjon: 

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 og på risikostyring. 
 

 

Rapportdato: 24.01.2020 

 

  

 

Arild Bruun  

Seniorrådgiver, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

 

 

 Eskil Lorås 

Tilsynsleder  
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