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Høring - Forslag til endring av kassasjonskriterier for ståltau 

 

1 Innledning 

Statens jernbanetilsyn sender med dette på høring forslag til endring av kassasjonskriterier for 

ståltau som inngår i enkelte taubaner som har fått sin første driftstillatelse etter 2. mai 2004. 

 

Forslaget gjelder taubaner som er anskaffet brukte eller delvis brukte og som på det tidspunkt 

det ble gitt driftstillatelse, hadde ståltau som var dokumentert etter kravene i forskrift 1. januar 

1995 nr. 1214 om ståltau for taubaner og kabelbaner (ståltauforskriften). For disse taubanene er 

det i driftstillatelsen lagt til grunn at ståltauforskriftens krav gjelder.  

 

Det foreslås nå at kassasjonskriteriene som er fastsatt i NS-EN 12927-6 Sikkerhetskrav for 

taubaneinstallasjoner for persontransport – Tau – Del 6: Kassasjonskriterier skal gjelde for 

ståltau på disse taubanene, og ikke kassasjonskriteriene som følger av tabell 3 i 

ståltauforskriften. 

 

Foreslått tidspunkt for ikrafttredelse av forskriftsendringen er umiddelbart etter vedtakelse, 

mellom 15. juni 2015 og 1. juli 2015. Det er ikke foreslått overgangsbestemmelser. 

 

2 Bakgrunn 

Etter 2. mai 2004 skal taubaneanlegg oppfylle kravene i forskrift 3. mai 2002 nr. 453 om 

tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport (forskrift om 

tekniske krav til taubaneanlegg) for å få utstedt driftstillatelse for første gang, jf. 

overgangsbestemmelsene i § 8-6 bokstav b. 

 

For ståltau på taubaneanlegg som har fått driftstillatelse i medhold av kravene i forskrift om 

tekniske krav til taubaneanlegg gjelder kassasjonskriteriene som er fastsatt i NS-EN 12927-6. 
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Enkelte taubaneanlegg som er anskaffet brukt eller delvis brukt har fått driftstillatelse basert på 

ståltau som har vært dokumentert etter kravene i ståltauforskriften også etter 2. mai 2004. Dette 

har den utilsiktede konsekvens at for disse anleggene gjelder andre kassasjonskriterier enn for 

nye anlegg som har fått driftstillatelse i samme tidsperiode. 

 

For å rette opp i dette forholdet foreslår tilsynet å endre ståltauforskriften slik at 

kassasjonskriteriene i NS-EN 12927-6 gjelder for samtlige taubaneanlegg som har fått første 

driftstillatelse etter 2. mai 2004. 

 

Tilsynet har tidligere lagt kassasjonskriteriene i ståltauforskriften til grunn for alle 

taubaneanlegg, uavhengig av hvilket regelverk for ståltau som ligger til grunn for driftstillatelsen. 

I tillegg til den beskrevne forskriftsendringen har det således vært behov for å endre praksis. Fra 

og med 1. januar 2015 skjedde det en praksisendring ved at taubaneanlegg som har fått 

driftstillatelse etter forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg får tauene vurdert etter korrekte 

kriterier, altså kassasjonskriteriene i NS-EN 12927-6. Dette ble det opplyst om i forbindelse med 

at forslag til forskrift om gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og 

kabelbaner og krav om rapportering ble sendt på høring 31. juli 2014. 

 

3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er totalt 25 taubaneanlegg som har fått driftstillatelse etter 2. mai 2004 basert på at kravene 

i ståltauforskriften skal gjelde med den følge at også kassasjonskriteriene i ståltauforskriften 

gjelder. Forskriftsforslaget innebærer at disse taubaneanleggene følger samme 

kassasjonskriterier for ståltau som andre taubaneanlegg som har fått driftstillatelse etter 2. mai 

2004. 

 

Fra og med 1. januar 2015 skal magnetinduktiv prøving av ståltau på taubane gjennomføres av 

uavhengige inspeksjonsorganer. Den foreslåtte forskriftsendringen vil klargjøre både for 

konsesjonshavere og for inspeksjonsorganene hvilke kassasjonskriterier som gjelder for hvilke 

taubaner. For taubaneanlegg som har fått utstedt første driftstillatelse før 3. mai 2004 gjelder 

kassasjonskriteriene i tabell 3 i ståltauforskriften. For taubaneanlegg som har fått utstedt første 

driftstillatelse etter 2. mai 2004, herunder brukte eller delvis brukte taubaner som er nyoppført, 

skal kassasjonskriteriene i NS-EN 12927-6 gjelde. 

 

De foreslåtte kassasjonskriteriene er noe strengere enn de gamle. For de som berøres av 

forskriftsendringen, vil dette kunne medføre at tauet vil måtte repareres eller skiftes noe tidligere 

enn om kassasjonskriteriene i ståltauforskriften fortsatt skal gjelde for disse. Det vil følgelig 

kunne medføre en reparasjonskostnad eller en utskiftningskostnad på et tidligere tidspunkt enn 

det som ellers ville vært tilfelle. Forslaget vil altså kunne ha økonomiske konsekvenser for de 

som berøres, men det er vanskelig å tallfeste de eksakte utgiftene og når disse eventuelt vil 

inntre. 

 

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for de uavhengige 

inspeksjonsorganene som skal utføre magnetinduktiv prøving. 

 

Forskriftsforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens 

jernbanetilsyn. 
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4 Forskriftsforslag 

I forskrift 1. januar 1995 nr. 1214 om ståltau for taubaner og kabelbaner foreslås følgende 

endring: 

 

Nytt annet ledd under punkt 5.1.1.1: 

 

For taubane som har fått driftstillatelse for første gang etter 2. mai 2004 gjelder ikke tabell 3, 

men NS-EN 12927-6. 

 

5 Høringsfrist 

Samferdselsdepartementet har med hjemmel i utredningsinstruksen punkt 1.3 besluttet å sette 

høringsfristen til to uker. Begrunnelsen for dette er at magnetinduktiv prøving av ståltau for 2015 

er under oppstart i disse dager, og det er således behov for så snart som mulig å formidle til 

inspeksjonsorganene hvilke kriterier som skal legges til grunn for de ulike anleggene. 

 

Eventuelle merknader til forslaget sendes Statens jernbanetilsyn innen 12. juni 2015. 

 

Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til Arnstein Skogset på tlf. 934 83 902 eller 

Gro Seim på tlf. 905 36 569. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen 

Direktør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Oversikt over taubaner forskriftsforslaget gjelder for 
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Mottakerliste: 

 

Oslo Skisenter AS Rømckesvei 6 3613 KONGSBERG 

PTH AS Savalen 2500 TYNSET 

Røros Hummelfjell 

Utvikling AS 

Grind-Olaveien 50 7374 RØROS 

Skistar Norge AS,  

avd. Trysilfjellet 

 2420 TRYSIL 

Stavadalen Skisenter 

AS 

 2933 REINLI 

Kvitfjell Alpinanlegg 

AS 

Mellomstasjonen 2634 FÅVANG 

Slaatta Skisenter AS Timrehaugvegen 34 3580 GEILO 

Svarstad Skisenter 

AS 

Postboks 15 3276 SVARSTAD 

Brokke Skianlegg AS,  

c/o Brokke 

Alpinsenter AS 

Postboks 23 4748 RYSSTAD 

Nye Fidjeland 

Skitrekk AS 

Marieroalleen 19b 4017 STAVANGER 

Myrkdalen Fjellheiser 

AS 

Myrkdalen 5713 VOSSESTRAND 

Voss Resort 

Fjellheisar AS 

Bavalstunet 26 5700 VOSS 

Sogndal Skisenter 

Drift AS 

Postboks 349 6852 SOGNDAL 

Sogn Skisenter BA  6869 HAFSLO 

Nerskogen Skisenter 

AS 

v/T. Kristiansen 7393 RENNEBU, Voll 

Børgefjellsenteret AS  7898 LIMINGEN 

Mosjøen Slalåmklubb Boks 10 8651 MOSJØEN 

Alpinanleggenes 

Landsforening 

Fridtjof Nansensvei 

19 

0369 OSLO 
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