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Dato for tilsyn: 01.02.2020
Sted: Tydal Skisenter AS
Til stede: Martin Eriksson (Daglig leder), Joakim Lysholm (Driftsleder), Tom Christian Setsaas (Teknisk
ansvarlig), Eskil Lorås (Medrevisor SJT), Trond Østerås (Revisjonsleder SJT).

Her er endelig tilsynsrapport etter uanmeldt stedlig tilsyn med Tydal Skisenter AS den 01.02.2020.
Tilsynsrapporten inneholder 5 vedtak om pålegg og 1 observasjon. Virksomheten har ikke kommentert på
tidligere oversendt utkast til tilsynsrapport.
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Om tilsynet

Tilsynet ble gjennomført hos Tydal Skisenter AS som uanmeldt stedlig tilsyn den 01.02.2020. Temaer for
tilsynet var:





Sikkerhetsstyringssystem, inkludert:
o Identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko
o Bestemmelser om drift og vedlikehold
o Krav til kompetanse og opplæring av personell som har driftsoppgaver
o Fordeling av ansvar og myndighet i virksomheten
o Hendelsesrapportering
Sikkerhet ved av-/og påstigning
Alder på driftspersonell

Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av anleggsnummer 1.15.075 og 2.15.044 tilknyttet de utvalgte
temaene. Anleggene har driftstillatelse etter reglene som gjaldt før 2004.
Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.
SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte taubanen.
Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad.
Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått.
Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.
Inspektørenes funn under 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 dette formulerer SJT utkast til pålegg som
beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en
observasjon, det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.
Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast
med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene.
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Avvik og pålegg

Avvik 1:
Vaktlista for kjørere av skitau inneholder personell under 18 år.

Avvik fra:
Forskrift om taubaner § 3-1, 2. ledd.

Tilsynsbevis:


Enkelte kjørere på vaktliste for skitau er under 18 år.

Pålegg:
Virksomheten må revidere vaktliste slik at alle oppsatte kjørere framover er over 18 år. Revidert vaktliste skal
sendes til Statens jernbanetilsyn på post@sjt.no innen 13.03.2020.

Avvik 2:
Dokumentering av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem er mangelfull.
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Avvik fra:
Forskrift om taubaner § 2-11, 1. ledd og tredje ledd, bokstav a), c) og d).

Tilsynsbevis:




Rutine for identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften er ikke
dokumentert.
Krav til kompetanse for driftspersonell er ikke dokumentert.
Ansvar og myndighet for ulike roller er ikke dokumentert, for eksempel er ikke myndighet og ansvar
for kjører, dagsansvarlig og driftsleder dokumentert.

Pålegg:
Virksomheten må dokumentere rutiner for identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko,
kompetansekrav og ansvar og myndighet for ulike roller i virksomheten innen 01.04.2020. Oppdaterte rutiner
sendes Statens jernbanetilsyn innen 01.04.2020.

Avvik 3:
Virksomhetens loggføring av gjennomførte driftskontroller er mangelfull.

Avvik fra:
Forskrift om taubaner § 3-11, 6. ledd.

Tilsynsbevis:



Det mangler utkvittering av daglig kontroll for skitauet.
Dato for gjennomføring av driftskontroll i skitrekket mangler.

Pålegg:
Virksomheten må etablere rutiner for utkvittering av driftskontroll for skitauet, samt rutine for datering av
gjennomførte driftskontroller på skitrekket innen 01.04.2020.

Avvik 4:
Virksomhetens loggføring av utførte periodiske kontroller er mangelfull.

Avvik fra:
Forskrift om taubaner § 3-13, 5. ledd.

Tilsynsbevis:


Det mangler utkvittering av kontroller ved sesongslutt i hht. anleggets vedlikeholdsperm.

Pålegg:
Virksomheten må etablere rutiner for loggføring av alle utførte periodiske kontroller innen 01.04.2020.

Avvik 5:
Publikum bryter virksomhetens instruks for sikker ferdsel i taubanen, selv om forbud mot kjøring ned
heistraseen er tydelig skiltet.

Avvik fra:
Forskrift om taubaner § 2-1.
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Tilsynsbevis:


Det kjøres ned heistraseen.

Pålegg:
Virksomheten må etablere og dokumentere rutiner for oppfølging av publikumsbrudd på virksomhetens
instrukser til publikum for sikker ferdsel i taubanen innen 01.04.2020.
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Observasjoner

Observasjon 1:
Virksomheten bes følge med på strammevognens posisjon, og eventuelt vurdere innkorting av trekktauet.

Tilsynsbevis:


4

Strammevogna på skitrekket ser ut til å være nær endeposisjonen.

Andre forhold

Det ble under tilsynet gitt veiledning i ulykkes- og hendelsesrapportering.

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i taubaneloven § 15, og kan påklages til
Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til
Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av
tilsynsrapporten. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter.
Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 28.02.2020

Arild Bruun

Trond Østerås

Seniorrådgiver, Tilsyn

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur
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