
















Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

 
 

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010.
 
 

  Kontrolattest for forlystelsesapparatet
 
  Navn: Skydevogn
 
  ID-nr: TI-0445
 
 

 
Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget
ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt
ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

 
 
  Dato: 01-04-2015
 
 

 

  Synsvirksomhedens underskrift og stempel
 

 
Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat

og personalets anvisninger skal altid følges.



 
Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger
tilknyttet Teknologisk Institut. 
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives
i sin helhed.

 
Udgave 5. udarbejdet af: GMB, den: 2013.11.14.

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon: 72 20 10 00

Inspektionsrapport for
årligt eftersyn af offentlige

forlystelser Insp. Reg. nr 9047

Dokument: D2 - 204

 
Rekvirent: Festgården TI-0445
Forlystelsens navn: Skydevogn Metode: DS/EN 13814 

Type: Skydeaktivitet Inspektionnr: 10131 Sagsansvarlig: KAR
 / Kaj Rosenstedt Dato: 01-04-2015

 
Note Inspektionsaktivitet Resultat

  Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn). OK
  Kontrol af logbog og af senest udført vedligehold herunder ikke-destuktiv kontrol (NDT) IR

  Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden. (forlystelser
omfattet af §16). Dokumentation for relevant uddannelse (kun periodisk syn) IR

  Kontrol af betjeningsvejledninger (skal være til sted ved forlystelsen) OK

  Kontrol af konstruktionens tilstand og generel udførsel (opstilling, understøttelse,
fundamenter, deformationer, foldning, bøjning, korrosion, råd, revner, slid mv.) OK

  Kontrol af samlinger (bolte, svejsninger, låsebeslag mv.) OK
  Kontrol af sikkerhedsudstyr på konstruktionen (bremser, afsporingssikring, bloksystemer) IR
  Kontrol af passagerenheder (seler, bøjler, låger, låsesystemer) OK
  Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, løse forbindelser) IR
  Kontrol af de elektriske sikkerhedssystem (nødstop, switche, følere, overvågning) IR
  Kontrol af det pneumatiske system (sikkerhedsventiler, slangeføring, slid) IR

  Kontrol af det hydrauliske system (trykbegrænsning, sikkerhedsventiler, slangeføring,
slid) IR

  Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og
udstigning, trapper, platforme, rækværk, belægning mv.) OK

  Kontrol af skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk) OK

  Funktionstest og afprøvning med "dummies"/dødvægt (ubemandet ved masimal ydelse)
hvor dette er relevant eller passende IR

  Afprøv forlystelsen ubemandet og aktiver nødstop (eventuel afprøv turen) IR

 
Bemærkninger: 
Anvendt udstyr

 

Resultat:
Med henvising til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med
senere ændringer erklæres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.



Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

 
 

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010.
 
 

  Kontrolattest for forlystelsesapparatet
 
  Navn: Skydevogn
 
  ID-nr: TI-0445
 
 

 
Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget
ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt
ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

 
 
  Dato: 31-03-2016
 
 

 

  Synsvirksomhedens underskrift og stempel
 

 
Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat

og personalets anvisninger skal altid følges.



 
Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger
tilknyttet Teknologisk Institut. 
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives
i sin helhed.

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon: 72 20 10 00

Inspektionsrapport for
årligt eftersyn af

offentlige forlystelser Insp. Reg. nr 9047

Dokument: D2 - 204

 
Rekvirent: Festgården TI-0445
Forlystelsens navn: Skydevogn Metode: DS/EN 13814 

Type: Skydeaktivitet Inspektionnr:
11614

Sagsansvarlig:
MDC / Michael Ditlev
Lindhardt
Christensen

Dato: 31-03-2016

 
Note Inspektionsaktivitet Resultat

  Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn). OK
  Kontrol af logbog og af senest udført vedligehold herunder ikke-destuktiv kontrol (NDT) OK

  Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden. (forlystelser
omfattet af §16). Dokumentation for relevant uddannelse (kun periodisk syn) OK

  Kontrol af betjeningsvejledninger (skal være til sted ved forlystelsen) OK

  Kontrol af konstruktionens tilstand og generel udførsel (opstilling, understøttelse,
fundamenter, deformationer, foldning, bøjning, korrosion, råd, revner, slid mv.) OK

  Kontrol af samlinger (bolte, svejsninger, låsebeslag mv.) OK
  Kontrol af sikkerhedsudstyr på konstruktionen (bremser, afsporingssikring, bloksystemer) OK
  Kontrol af passagerenheder (seler, bøjler, låger, låsesystemer) OK
  Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, løse forbindelser) OK
  Kontrol af de elektriske sikkerhedssystem (nødstop, switche, følere, overvågning) IR
  Kontrol af det pneumatiske system (sikkerhedsventiler, slangeføring, slid) IR

  Kontrol af det hydrauliske system (trykbegrænsning, sikkerhedsventiler, slangeføring,
slid) IR

  Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og
udstigning, trapper, platforme, rækværk, belægning mv.) OK

  Kontrol af skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk) OK

  Funktionstest og afprøvning med "dummies"/dødvægt (ubemandet ved masimal ydelse)
hvor dette er relevant eller passende OK

  Afprøv forlystelsen ubemandet og aktiver nødstop (eventuel afprøv turen) OK

 
Bemærkninger: 
Anvendt udstyr

 

Resultat:
Med henvising til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005,
med senere ændringer erklæres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.



Udgave 5. udarbejdet af: GMB, den: 2013.11.14.
 




	0445_10131_rapport.pdf
	Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.

	0445_11614_rapport.pdf
	Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.




