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Side 2 

 

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Virksomhet.  
 
Tilsynsrapporten inneholder 2 vedtak om pålegg.  
Virksomheten har ikke kommentert utsendte utkast til tilsynsrapport. 
 
 

1 Om tilsynet 

Tilsynet ble gjennomført hos Ringsakfjellet Fritid AS (Sjusjøen skisenter) som uvarslet, stedlig tilsyn på 

Sjusjøen 30.01.2020. Temaer for tilsynet var: 

 Beredskap for evakuering av stolheis.  

 Bemanningslister. 

 Vaktliste for driftsleder, hvem som funger til enhver tid, og hvem er stedfortreder. 

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 304008, med hjemmel i taubaneloven §§12 og 13, jf. taubaneforskriften §1-4 

første ledd. 

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er 

avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre anlegg enn det 

som ble valgt ut til stikkprøver. 

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. 

SJTs 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 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. 

 

2 Avvik og pålegg 

 
Avvik 1: 
Virksomheten har byttet driftsleder uten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn 
 

Avvik fra:   
Forskrift om taubaner § 3-2, 3 ledd. 
 

Tilsynsbevis:   
 Driftsledere innmeldt til SJT er ikke oppdatert 

 

Pålegg:  
Virksomheten må innen 15.05.2020 sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn med informasjon om hvem 
som er driftsleder, og stedfortredende driftsleder.  
 
 
 

Avvik 2: 
Det er mangler ved virksomhetens beredskap. 
 

Avvik fra:   



Side 3 

 

Forskrift om taubaner § 2-11, bokstav e, jamfør §3-8 
 

Tilsynsbevis:   
 Virksomhetens beredskapsplan etterleves ikke fullstendig. Eks.: Redningsmann i beredskap på bakken 

for redning av redningsmann mangler. Redningssekk for kameratredning er ikke komplett. 

 Større redningsøvelse med evaluering er ikke gjennomført for inneværende sesong 

 Kun driftsleder og Kent (heiskjører) kan kjøre nøddrift av stolheis 

 Kun en av mannskapene som går på tau, i tillegg til driftsleder, på dagens vaktliste, har øvet i år. 

 Antall tilgjengelige personer for å tilfredsstille beredskapsplanen ser ut til å være mangelfull. Eks.: 
Driftsleder er oppsatt som redningsmann på tau, redningsleder og har ansvar for kommunikasjon med 
eksterne. Kun seks personer er opplært til å gå på tau, i tillegg til driftsleder. 

 

Merknad:  
Virksomheten opplyste under tilsynet at de ville gjennomføre en større redningsøvelse før årets vinterferie. 
 
 

Pålegg:  
Virksomheten skal innen 15.05.2020 etablere rutiner og ressurser for en tilfredsstillende beredskap. 
Dokumentasjon av rutiner og ressurser sendes SJT innen 15.05.2020, samt evaluering av større 
redningsøvelse gjennomført før årets vinterferie. 
 
 
Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i taubaneloven § 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: 25.03.2020 

 

  

 

Arild Bruun  
Seniorrådgiver, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 
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 Bjørnar Monsø 

Tilsynsleder  
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