
 

 
 
 

 
 
 

BJØRGAN SKISENTER AS 

TILSYNSRAPPORT NR. 20/56-16 med pålegg 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttilsyn 

Virksomhet: Bjørgan skisenter AS 

Tilsynsleder: Kuno Lundkvist 



Side 2 

 

1 Om tilsynet 

Generelt 

Dette tilsynet av omfatter innretningene 2.16.004, 2.16.012, 2.16.015 og 2.16.017 ved Bjørgan skisenter AS. 

Det er gjennomført som en dokumentverifikasjon knyttet til krav om spesielle inspeksjoner, jf. forskrift om 

taubaner1 §10-13. 

SJTs funn knyttet til det aktuelle 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 tilsynsbevisene har SJT tidligere 

oversendt virksomheten et utkast til rapport og pålegg. Vi har mottatt virksomhetens tilbakemelding, datert 

12.05.2020. 

Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport 

Virksomheten opplyser i tilbakemelding, datert 12.05.2020, at bedriften har vært klar over et etterslep når det 

gjelder spesielle inspeksjoner. Den refererer bl.a. til usikkerhet og forvirring i bransjen knyttet til kravene til 

disse. Bedriften opplyser at den alltid har lagt stor vekt på grundig kontroll og vedlikeholdsrutiner og at man 

har god kontroll på tilstanden og sikkerheten til innretningene. For å få utført mye av inspeksjonsarbeidet 

rasjonelt er man helt avhengige av snødekke for arbeidet. Videre opplyses det at man i siste driftssesong, i 

tillegg til de ordinære overhalingene med 5-årsintervall, har utført flere NDT-prøver på utvalgte komponenter. 

Snøforhold sammen med smittesituasjonen knyttet til Covid 19 har vært en utfordring i sesongen. Derfor er 

noe av planlagt arbeid blitt forskjøvet utover i tid, men man mener seg kommet bra gjennom 

vedlikeholdsprogrammet denne våren.  

Ytterligere opplyses det at virksomheten har søkt ekstern assistanse til å oppdatere 

sikkerhetsstyringssystemet, og at man inngått samarbeid med et firma som utfører NDT og dette har tatt noe 

tid.  

Bjørgan Skisenter opplyser at det ikke er noen ansatte i tidsperioden 01.05. til 01.11.2020. Videre at det 

kvalifiserte mannskapet ikke er tilgjengelig i sommerhalvåret, da de har annen sesongansettelse. 

Virksomheten søker utsettelse med å sende dokumentasjon på spesielle inspeksjoner til 01.05 2021. 

SJTs vurdering og konklusjon 

Vi minner om at det er virksomheten som har ansvar for at regelverket etterleves. Bjørgan skisenter skal 
dokumentere at spesielle inspeksjoner er utført. Dokumentasjon på at dette er utført skal sendes SJT senest 
01.12 2020. 

2 Pålegg og avvik  

Pålegg er gitt med hjemmel lov om taubaner2 § 15 jf. forvaltningsloven3 § 16. Pålegg presenteres under med 

tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.  

 
Avvik 1:  Det er ikke gjennomført spesielle inspeksjoner.  
 
Avvik fra: Forskrift om taubaner § 10-13. 

 
Tilsynsbevis:   

- For taubaner godkjent etter regelverket som gjaldt før 03.05.2004 var fristen for gjennomføring av 
spesielle inspeksjoner den 1.7.2019. Overgangsbestemmelsene ga to års frist fra forskriften ble innført 
til de spesielle inspeksjonene måtte være utført etter de intervaller som gjelder for spesielle 
inspeksjoner, jf. forskriften § 19-5. Taubaneforskriften § 10-13 krever at relevante komponenter og 

 
1 FOR-2017-06-21-906, Forskrift om taubaner 
2 LOV-2017-05-22-29, Lov om taubaner 
3 LOV-1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
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konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger skal undergis ikke-
destruktive prøvinger. Utvelgelsen av hvilke komponenter og konstruksjonsdeler som skal prøves skal 
skje på bakgrunn av virksomhetens vurdering av hvilke av disse som er mest utsatt for utmatting. 
Intervallene for inspeksjonene fremgår av nevnte bestemmelse og gjelder med unntak av klemmer. Vi 
viser videre til den veiledning som er gitt til bransjen om spesielle inspeksjoner. Disse er til opplysning 
tilgjengelig på sjt.no. 
 
Merknad: Bedriften opplyser at kontroll og prøving av klemmer er foretatt, og foretas, før montering på 
vaier. Videre er det gjennomført MPI-kontroll av vendehjulsaksling på innretning 2.16.017. 

 

Pålegg:  
Virksomheten skal dokumentere at spesielle inspeksjoner er utført for innretningene 2.16.004, 2.16.012, 
2.16.015 og 2.16. 017 og sende dokumentasjon for de utførte spesielle inspeksjonene til SJT innen 
01.12.2020.   

3 Observasjon 
Observasjon 1: Det foreligger kun generelle utvelgelseskriterier for å identifisere 

utmattingsutsatte komponenter og konstruksjonsdeler som skal prøves på de enkelte 

innretningene. 
 

Tilsynsbevis  
- Bedriften har kun utarbeidet generelle kriterier for hvilke typer komponenter og konstruksjonsdeler som 

bør testes. Da hver innretning er særegen basert på typ, alder, leverandør, belastning, etc. må 
bedriftens generelle kriterier konkretiseres, og videre dokumenteres for den enkelte innretning slik at de 
mest utmattingsutsatte komponentene og konstruksjonsdelene blir identifisert og testet.   

4 Klageadgang  
 
Vedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. 
En eventuell klage 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 informasjon om klageretten finnes på våre nettsider www.sjt.no. 

 

 

Rapportdato: 18.05.2020 
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