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’’

Forlystelsesparkerne har øget fokus på sikkerhed
fra 2008 til 2009’’

’’

Flere forlystelsesparker har udviklet egne uddannelsesprogrammer’’

’’

37,5 pct. af parkerne forventer
fremgang i antallet af besøgende i
2009’’

Investeringer i sikkerhed i danske
forlystelsessparker
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Attraktionerne har særligt øget deres inI undersøgelsen deltager otte af de største

vesteringer inden for kontrol/eftersyn af

forlystelsesparker i Danmark. Det samlede
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besøgstal for de deltagende parker udgør

ne på dette område mere end fordoblet, el-
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Sikkerhedsinvesteringer
Undersøgelsen viser, at forlystelsesparkerne har øget fokus på sikkerhed fra 2008 til
2009. I 2008 blev der samlet set investeret 4,1 mio. kr. ekskl. moms, mens det tilsvarende tal for 2009 er 6,6 mio. kr. ekskl.
moms. Det svarer til en stigning på 59 pct.
Investeringerne kan opdeles i tre hovedgrupper: Uddannelse af personale, øget
kontrol/eftersyn af forlystelser samt sikkerhedsforbedringer af eksisterende for-

Derudover er der iværksat en række initiativer inden for uddannelsesområdet. Der er
bl.a. fokus på standardprocedurer, teoretisk og praktisk uddannelse af operatører,
retningslinjer i forbindelse med nødsituationer samt risikovurderinger af de enkelte
forlystelser.
Flere forlystelsesparker har udviklet egne uddannelsesprogrammer, der afsluttes med en form for eksamen for operatørerne.
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Forventninger til sæsonen 2009
Forlystelsesparkerne i Danmark har generelt positive forventninger til sæsonen
2009. 37,5 pct. af parkerne forventer fremgang i antallet af besøgende (se tabel
1), hvorimod 12,5 pct. vurderer, at besøgstallet vil falde en anelse. De resterende
50 pct. forudser et uændret besøgstal.

Tabel 1: Forventninger til besøgstallet i 2009
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Forlystelsesparkerne har ligeledes positive forventninger til omsætningen i 2009. 12,5
pct. forventer en stigning på 6-15 pct., mens 62,5 pct. af parkerne har angivet, at omsætningen vil stige med 1-5 pct. set i forhold til 2008.

Tabel 2: Forventninger til omsætningen i 2008
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