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Her er endelig tilsynsrapport etter dokumenttilsyn med Rauland skisenter AS. Tilsynsrapporten inneholder ingen 
vedtak om pålegg. Vi anser dermed tilsynet som avsluttet. 

Virksomheten har ikke kommentert utkast til tilsynsrapport. 



Side 3 

1 Om t i l synet  
Tilsynet er gjennomført som dokumenttilsyn av Rauland skisenter AS, og ble varslet 26.01.2022. Dere har 
sendt oss dokumentasjon i forbindelse med tilsynet 15.02.2022 og supplerende informasjon 19.05.2022. 

Temaet for tilsynet er spesielle inspeksjoner av utmattingsbelastede komponenter på anleggsnummer 
1.08.075, 2.08.013, 2.08.021, 2.08.031, 2.08.035, 2.08.046, 2.08.047, 2.08.052, 2.08.054 og 2.08.055: 

• Dere har dokumentert at kravene til spesielle inspeksjoner er tilfredsstilt for anleggene 
2.08.021, 2.08.031, 2.08.035, 2.08.046, 2.08.047, 2.08.052 og 2.08.054. 

• Virksomheten søkte 25.03.2022 om midlertidig utsettelse for spesielle inspeksjoner for 
anleggene 1.08.075, 2.08.013 og 2.08.055 grunnet at anleggene ikke skal være i bruk for 
sesongen 2023/24. Statens jernbanetilsyn fattet vedtak om forlengelse av frist for spesielle 
inspeksjoner på disse taubanene den 08.04.2022 (saksnr. 22/193-11). 
Utsettelsen forutsetter at det gjennomføres spesielle inspeksjoner på disse taubanene, og at 
resultatet oversendes SJT før taubanene tas i bruk. 

Taubanene som er plukket ut for dokumenttilsyn er stikkprøvebasert. Vi forutsetter at spesielle inspeksjoner 
er gjennomført, eller gjennomføres i tråd med sikkerhetsstyringssystemet på de anleggene vi ikke har tatt 
stikkprøver av. Vi gjør oppmerksom på virksomhetens ansvar for sikkerheten ved anleggene og forutsetter at 
eventuelle funn ved spesielle inspeksjoner er fulgt opp, og at relevante tiltak er gjennomført. 

SJTs 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. 

2 Avvik 
Tilsynet konkluderte ikke med noen avvik. 

3 Observasjoner 
Tilsynet konkluderte ikke med noen observasjoner. 

4 Annet  
Dokumenttilsynet konkluderes som avsluttet for anleggsnummer 2.08.021, 2.08.031, 2.08.035, 2.08.046, 
2.08.047, 2.08.052 og 2.08.054 ved at virksomheten har sannsynliggjort at aktuelt forskriftskrav oppfylles. 

Rapportdato: 20.06.2022 

Geir-Rune Samstad 
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

Kuno Lundkvist 

Tilsynsleder 
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