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Høring - Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv 

prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 

 

Statens jernbanetilsyn har besluttet å ikke lenger gjennomføre magnetinduktiv prøving av 

ståltau på taubaner og kabelbaner. Prøvingen vil fra 1. januar 2015 bli gjennomført av 

uavhengige inspeksjonsorganer.  Det er i den forbindelse nødvendig å forskriftsfeste kravene til 

hvordan prøving skal gjennomføres og kravene til kompetanse og dokumentasjon av 

kompetanse. Videre legges det opp til at konsesjonshaver skal sende prøverapport med 

tiltaksplan til Statens jernbanetilsyn. 

 

Det har lenge vært en oppfatning om at ordningen med at Statens jernbanetilsyn (før det, 

Taubanetilsynet) utfører magnetinduktiv prøving av ståltau, er uheldig fordi slik prøving ikke er 

en tilsynsoppgave, men en kontrolloppgave. Statens jernbanetilsyn utfører i dag all 

magnetinduktiv prøving av ståltau i Norge. Dette reiser spørsmål i forhold til habilitet i 

tilsynsvirksomheten i de tilfeller der en ved tilsyn oppdager at ståltau ikke er kontrollert i henhold 

til intervallene i regelverket.  

 

Statens jernbanetilsyn sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til gjennomføring 

av magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner og krav om rapportering. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet får høringsbrevet fordi forslaget overfører oppgaver til privat 

sektor og fordi forslaget omhandler akkrediteringsordning. Departementet bes om å 

videreformidle høringsbrevet til relevante underliggende enheter. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet får høringsbrevet fordi forslaget reduserer statlige 

oppgaver og fordi fylkesmennene gir konsesjon til taubaner. Departementet bes om å 

videreformidle høringsbrevet til relevante underliggende enheter. 

 

Finansdepartementet får høringsbrevet fordi forslaget berører statens inntekter og utgifter.  
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For øvrig sendes høringsbrevet til de sentrale interesseorganisasjonene for tau- og kabelbaner, 

til den norske og svenske forening for ikke-destruktiv prøving og til de største 

taubaneleverandører etablert i Norge. 

 

Statkraft Energi AS får høringsbrevet da Region Midt og Kraftverksgruppe Glomfjord er 

konsesjonshavere for taubaner som ikke er medlemmer i Norske Tau- og Kabelbaners forening 

og bes om å videreformidle høringsbrevet til rette enheter. 

 

Høringsnotat og utkast til forskrift vil også bli gjort tilgjengelig på vår nettside 

http://www.sjt.no/no/Taubanetilsynet/Regelverk/Høringer 

 

Eventuelle merknader til forslaget sendes Statens jernbanetilsyn innen 1. november 2014. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen 

Direktør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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Mottakerliste: 

 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Norske Tau- og Kabelbaners 

Forening (NTKF) 

Fjellvegen 6 2006 LØVENSTAD 

Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO 

Norsk Forening for Ikke-destruktiv 

Prøving NDT 

Postboks 76 1378 NESBRU 

Föreningen för Oförstörande 

Provning FOP 

c/o CSM NDT Certification 

AB 

69150 Karlskoga 

HMR Voss AS Øvre Langhaugen 38 5709 VOSS  (5700) 

Taubane Teknikk AS Postboks 203 5702 VOSS 

Alpinanleggenes Landsforening Fridtjof Nansensvei 19 0369 OSLO 

 

 

 
 

 
 

 


