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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TAUBANEFORSKRIFTEN - INNSPILL FRA
BYMILJØETATEN I OSLO KOMMUNE
Viser til brev om høring av forslag til endringer av taubaneforskriften.
Den største endringen er at Statens Jernbanetilsyn er kommet til at de vil foreslå å fjerne kravet
om at driftsleder skal være sertifisert. Dette betyr da det er virksomheten, altså Bymiljøetaten,
som har ansvaret for sikkerheten og som derfor må ta stilling til driftsleders kompetanse. Kravet om driftsleder består, det er den offentlige sertifiseringen som foreslås fjernet.
Bymiljøetaten har eierskap av skitrekk som leies ut til idrettslag der idrettslagene oppnevner en
driftsleder som har sikkerhetsansvar for skitrekkene. Bymiljøetaten mener sertifiseringsordningen i dag fungerer godt og at den bør opprettholdes. Det er en hensiktsmessig og trygg ordning for å sikre kompetanse og sikkerhet i anleggene. Dersom ordningen avvikles bør den i
tilfellet erstattes med en standardisert ordning som må gjelde for alle skitrekk i Norge.
Bymiljøetaten forstår det slik at innføring av krav til akseptabelt sikkerhetsnivå kun skal gjelde
i forbindelse med import av eldre, brukte baner, eller ved flytting, og /eller ombygging, av eldre
baner innenfor det enkelte anlegg, eller innenfor Norge. Dette bør tydeliggjøres i ny forskrift,
slik at det ikke kan oppfattes som om endringen også skal omfatte eldre eksisterende baner.
Øvrige forslag til endringer har Bymiljøetaten ingen kommentarer til, ut over at vi forutsetter at
det ikke medfører generelt økte kostnader for anleggseiere.
Med vennlig hilsen

Ine Laulo Gjellebæk
fungerende seksjonsleder
Godkjent elektronisk
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