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Dato for tilsyn: 24.01.2019
Sted: Nesbyen alpinsenter
Tilstede:
Nesbyen alpinsenter AS: Lasse Lund, daglig leder Destinasjon Nesfjellet AS. Tom Erik Finnerud, alpinsjef.
Asbjørn Levorsen, driftsleder. Terje Hanserud, heisfører.
Statens jernbanetilsyn: Jan Bøen, tilsynsleder. Kuno Lundkvist, medrevisor.
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1

Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Nesbyen Alpinsenter AS den 24.01.2019. Tema for
tilsynet var virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av- og påstigning, og
uhellsrapportering.
Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.06.069 (Tyrihans 1) og 2.06.090 (Tusse 2) tilknyttet de utvalgte tema.
Anleggene følger reglene som gjelder før 3. mai 2004. Anlegg 02.06.080 (Panorama) var stengt på grunn av
lite snø ved tidspunktet for tilsynet og ble ikke undersøkt.
Siden tilsynet var avgrenset og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.
Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot
virksomheten fremfor det enkelte anlegg, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
(internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.
Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at
virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I
tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2

Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De
observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som
avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel.
Tilsynet understreker at mulige pålegg som presenteres i punkt 3 nedenfor, ikke er vedtatt før
virksomheten mottar endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg og orientering om klageadgang.

3

Avvik

SJT gjør oppmerksom på at virksomheten plikter å undersøke om avvik gjør seg gjeldende for andre
anlegg enn de som ble valgt ut til stikkprøver.
Avvik 1:
Taubanehendelse er ikke rapportert til Statens jernbanetilsyn.
Hjemmel:
Forskrift om taubaner § 2-7.
Tilsynsbevis:
-

Hendelse med jordfeil fra kabel til snøanlegget til mast er ikke rapportert/innsendt til SJT

Pålegg:
Ingen pålegg siden virksomheten i kommentarer til rapportutkast opplyser at avvikene og observasjonene er
tatt til etterretning, er blitt fulgt opp og tiltak utført. Tilhørende dokumentasjon er sendt inn til Statens
jernbanetilsyn.

Avvik 2:
Krater rundt mast ved avstigning i anlegg 02.06.069 (Tyrihans 1) kan utgjøre en fare for kjørende
Hjemmel:
Forskrift om taubaner § 10-2 og vedlegg II punkt 3.1.1
Tilsynsbevis:
Side 2

-

Trekktraseen har et åpent krater ved avstigningsmastene.

Pålegg:
Ingen pålegg siden virksomheten i kommentarer til rapportutkast opplyser at avvikene og observasjonene er
tatt til etterretning, er blitt fulgt opp og tiltak utført. Tilhørende dokumentasjon er sendt inn til Statens
jernbanetilsyn.

4
4.1

Andre forhold
Observasjoner

Observasjon 1
Leverandørens sikkerhetsmeddelelser er ikke kjent for virksomheten.
Hjemmel:
Forskrift om taubaner § 2-11b og §3-13 tredje ledd andre punktum.
Tilsynsbevis:
-

Virksomheten er ikke kjent med sikkerhetsbulletiner fra leverandør av heisene.
Merknad 1:

Leverandøren (Doppelmayr) utgir f. eks. for tiden halvårlige meddelelser som bl.a. omfatter erfaringer fra
anlegg i drift.
Merknad 2:
Virksomheten opplyser i kommentarer til rapportutkast at leverandør er kontaktet for å få aktuelle
sikkerhetsbulletiner.
Observasjon 2
Noen beskrivelser av anleggene trenger å oppdateres/spesifiseres.
Hjemmel:
Forskrift om taubaner § 2-11 andre ledd.
Tilsynsbevis:
-

Arrangementsplaner for mellomavstigninger er ikke beskrevet.
Merknad:

Gjelder anleggene 02.06.069 og 02.06.89 (Tyrihans1 og 2; ved pumpehus og ved park)

-

Bredde på snorbrytere er ikke spesifisert
Merknad:
Gjelder alle anleggene

4.2

Diverse opplysninger

4.2.1 Merknader fra SJT
Under tilsynet påpekte SJT:
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-

enkelte mangler knyttet til gjerder langs trasee, og etter avstigning på anlegg 02.06.069 Tyrihans 1
(tilsynsbevis 6 og 7, websak 19/292-4). Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn
informasjon på utbedring av disse forholdene (websak 19/292-8)

-

manglede MIP-rapport for anlegg 02.06.070 (Tusse 1, tilsynsbevis 3, websak 19/292-4).
Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn informasjon og MIP-rapport (websak 19/292-5 og
6)

4.2.2 Opplysninger fra virksomheten
Virksomheten opplyste at
-

arbeides med å etablere et databasert vedlikeholdsstyringssystem (View)
mastefundamenter er sjekket og at det ikke er konstatert noen mangler

Rapportdato: 06.03.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Jan Bøen

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten

Tilsynsleder

signatur
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