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Statens jernbanetilsyn
Forespørsel om betydningen av ny taubaneforskrift

Hei
Viser til høringen av ny taubaneforskrift. Hurdal Skisenter AS hadde tidligere i vinter besøka fra SJT ift
sjekk. I den forbindelse snakket vi som anleggseiere og drivere om muligheter og vurdering av eventuelt
å se på flytting av en skiheis/ t- krok.
Jeg sitter og leser i høringsutkastet - og det står en del i kapittel 2 - generelle krav til
taubanevirksomheten. Under Paragraf 2.2 avsnitt 4, som begynner med
- For taubane som har driftstillatelse etter reglene som gjaldt før ……….
- Ved flytting av skitau og skitrekk gjelder i tillegg kravene i NS-En 12929-1 2004, punkt 5.5 (
kunne dere sendt meg en link eller henvisning på følgende krav - jeg sliter med å finne dette)
Det har av «noen» vært antydet at skiheiser og skitrekk som er flyttet eller som planlegges flyttet og som
er og som «kan» bli godkjent - kan dersom ny forskrift blir vedtatt - kan bli regodkjent - eller rette
skrevet - ikke godkjent - miste sin nye godkjenning.
Dvs at heiser som er eldre enn et tidspunkt - ansees som ikke drive - verdige dersom de først flyttes.
For en del mindre anlegg som ikke kan gå til innkjøp av nye store nye heiser - eks stolheis - men vil og kan
fortsette å vedlikeholde og holde «eldre» heiser i god stand vil slike heiser også kunne ha betydning
dersom de flyttes da det skjer endringer i skianlegg - kanskje spesielt der det skjer eierskifte og der det
også skjer annen utvikling rundt anlegget som kan gi økt aktivitet og mulig nye utvidelser
Istedenfor å spekulere i dette - så lurer jeg på om det er noen klar oppfatning i SJT om dette.
Med vennlig hilsen Hurdal
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