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Om tilsynet

Dette tilsynet av omfatter innretning 2.11.009 ved TS Alpin AS. Det er gjennomført som en dokumentverifikasjon
knyttet til krav om spesielle inspeksjoner, jf. forskrift om taubaner1 §10-13.
Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.
Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre anlegg enn de(n) som ble valgt ut
til stikkprøver. Vi minner om at det er virksomheten som har ansvar for at regelverket etterleves.
SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte taubanen. 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.
SJTs funn knyttet til det aktuelle tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene
benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav vurderes å ikke være oppfylt.
Avvikene kan knyttes mot en eller flere bestemmelser i regelverket.
Vår oppfølging av dokumenttilsynet er blitt utsatt grunnet covid-situasjonen. Arbeidet med dokumenttilsynet,
varslet i vårt brev datert 13.01.2020, er med dette utkast til tilsynsrapport gjenopptatt, og vi beklager
forsinkelsen i tilbakemeldingen.
Vi har ikke registrert å ha mottatt kommentar til utkast til tilsynsrapport, sendt bedriften 08.09.2020.
Virksomheten har den 26.11.2020 sendt inn testrapporter fra ikke destruktiv testing gjennomført av eksternt
firma.
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Avvik

Avvik 1:

Spesielle inspeksjoner var ikke gjennomført innen gjeldende frist.

Avvik fra: Forskrift om taubaner § 10-13.
Tilsynsbevis:
 For taubaner godkjent etter regelverket som gjaldt før 03.05.2004 var fristen for gjennomføring av
spesielle inspeksjoner den 01.07.2019. Overgangsbestemmelsene ga to års frist fra forskriften ble
innført til de spesielle inspeksjonene måtte være utført etter de intervaller som gjelder for spesielle
inspeksjoner, jf. forskriften § 19-5. Taubaneforskriften § 10-13 krever at relevante komponenter og
konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger skal undergis ikkedestruktive prøvinger. Utvelgelsen av hvilke komponenter og konstruksjonsdeler som skal prøves skal
skje på bakgrunn av virksomhetens vurdering av hvilke av disse som er mest utsatt for utmatting.
Intervallene for inspeksjonene kommer frem av nevnte bestemmelse og gjelder med unntak av
klemmer.


Spesielle inspeksjoner er gjennomført 15.10.2020 henholdsvis 24.11.2020.

Merknad:
Virksomheten har i etterkant av utkast til tilsynsrapport oversendt rapporter på spesielle inspeksjoner
gjennomført av eksternt firma i 2020.
Virksomheten har utarbeidet et systematisert kriteriesett for å identifisere utmattingsbelastede komponenter og
konstruksjonsdeler. Videre opplyser virksomheten at det årlig utføres visuell inspeksjon av følgende
komponenter på samtlige heiser:
o Driv- og vendehjul
o Rullebatteri og oppheng
o Klemmer
o Master, fundament, og bolter
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Observasjon

Ingen observasjoner er gitt.
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Annet

Dokumenttilsynet konkluderes som avsluttet ved at virksomheten har sannsynliggjort at aktuelt forskriftskrav
nå er oppfylt.

Rapportdato: 23.03.2021

Geir-Rune Samstad
Revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist
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