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Lovkravet

Taubaner med driftstillatelse skal følge leverandørens 
anvisninger for spesielle inspeksjoner. § 3-13 3. ledd

Forskrift om taubaner, § 10-13: Gjelder for baner som 
er godkjent etter regelverket som gjaldt før 03.05.2004, 
og godstaubaner.

NB! Overgangsordning for § 10-13 gikk ut 01.07.2019.

Om det er usikkert hvilket regelverk din taubane skal 
følge, kan SJT gi hjelp. 3



Taubaner godkjent før 03.05.2004 –
hvorfor  eget krav?
For taubaner godkjent etter gjeldende regelverk (dvs. 

etter 03.05.2004), er spesielle inspeksjoner dekket 
gjennom krav i standardene tilhørende forordningen, 
for eksempel NS-EN 1709.

Standardene gjelder ikke for taubaner godkjent før 
regelverket trådte i kraft 03.05.2004. Derfor var det 
nødvendig å stille krav til dette i taubaneforskriften, for 
å oppnå tilsvarende sikkerhetsnivå.
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Forskriftens del IV, § 10-13:

 Relevante komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning 
eller utmattingsspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Utvelgelsen skal skje 
på bakgrunn av virksomhetens vurdering av hvilke av disse som er mest utsatt for 
utmatting. Følgende intervaller gjelder (med unntak av klemmer og tau):

a) Første spesielle inspeksjon: Senest innen 22 500 driftstimer eller 15 år etter første 
idriftssettelse.

b) Andre spesielle inspeksjon. Senest innen 15 000 driftstimer eller ti år etter første spesielle 
inspeksjon.

c) Tredje og etterfølgende spesielle inspeksjoner: Senest innen 7500 driftstimer eller fem år etter 
forrige spesielle inspeksjon.

d) For bærende konstruksjoner skal spesielle inspeksjoner utføres hvert 15. år eller senest innen 
22 500 driftstimer.
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Uavhengig inspeksjonsorgan?

Per i dag har SJT valgt å ikke kreve at slike inspeksjoner 
gjennomføres av et uavhengig inspeksjonsorgan.

SJT kan kreve at spesielle inspeksjoner gjennomføres av 
et uavhengig inspeksjonsorgan (jf. forskrift 
om taubaner, § 3-13, 6. ledd).
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SJTs rolle

 Vi følger opp at spesielle inspeksjoner blir gjennomført…
…etter leverandørens anvisninger der de finnes

…etter virksomhetens eget program, basert på risikovurderinger, der leverandørens 
anvisninger ikke finnes

…i henhold til intervallene påkrevd i forskriftens § 10-13

 Vi spesifiserer ikke krav til
 inspeksjonsmetode

 akseptansekriterier

 kompetanse
 men forventer at dette følger anerkjente standarder eller tilsvarende

 Vi lager ikke inspeksjonsprogram for virksomheten
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Spesielle inspeksjoner og 
infrastruktur
Infrastruktur (for eksempel master og fundamenter) 

skal også inspiseres – dette gjelder alle taubaner

Oppfølging av dette faller ikke inn under SJTs 
tilsynsmyndighet, men er tillagt plan- og bygningsetaten i 
kommunen

Dersom vi oppdager at infrastruktur ikke følges opp, kan 
vi varsle relevant myndighet
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Avvik, pålegg og sanksjoner

SJT følger opp med stikkprøver at spesielle inspeksjoner 
gjennomføres

Fravær av spesielle inspeksjoner kan gi avvik med pålegg om å 
gjennomføre innen en gitt frist (frister vurderes i hver sak)

Pålegg som ikke følges kan medføre vedtak om stans eller 
andre sanksjoner
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Hvordan går man fram?

1. Spør leverandøren om innspill til inspeksjonsprogram

2. Hvis leverandøren har et inspeksjonsprogram, følg det

3. Hvis ikke, må virksomheten selv velge ut komponenter til 
spesiell inspeksjon, basert på en risikovurdering. Metode, 
akseptansekriterier, intervaller og kompetansekrav 
bestemmes i samråd med NDT-operatøren

4. Gjennomfør inspeksjonen
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Risikovurderinger

 Konsekvens
Brudd i komponent utsetter publikum for umiddelbar fare
Brudd resulterer i evakuering (svevende transport).
Komponenten har redundans
Brudd har ingen sikkerhetsmessig betydning

 Sannsynlighet
Komponenten er gammel og er aldri testet
Komponenten ble byttet for 15 år siden
Virksomheten bytter jevnlig utmattingsbelastede komponenter
Komponenten har blitt testet uten å finne feil
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Eksempler på komponenter som bør vurderes

 Driv- og vendehjul

 Driv- og vendehjulsaksling

 De mest utmattingsbelastede 
rullebatteriene av type opptrekk, 
nedtrekk og kombi (et av hver):
Opphengsbolter
Vippebolter
Rullebatterirammer
Eventuelt bolter og ramme i de nest

mest belastede rullebatterier dersom 
det er oppdaget utmattingssprekker i 
de mest utmattingsbelastede

 Medbringerklemmer

 Hengestang snorboks (kun skitrekk)

 Hengestang stol (kun stolheis)

 Bremser (kun stolheis)

 Ståltau (MIP, intervallskifte av 
strammetau)

 (Master og fundamenter –
sveiseskjøter og bolter)

 Se for eksempel SJTs veiledning for 
innspill
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Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Drivhjul, 
skader, 
sprekker, etc.

Drivhjul – sprekk

NDT-metoder



Vendehjul/drivhjul

Sprekker
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Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Driv- og 
vendehjul; 
akslinger

Sprekk i drivhjulsboss



Drivhjul, slipt for inspeksjon
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Aksling

Sprekk?

Påleggssveis?

Stålkvaliteter og ultralyd

CK45 gir dårlige
ultralydsignaler

34CrNiMo6 er ok mht. UT

18



Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Girkasse

Innvendig skade.



Vendehjul/vinkelstasjon

Sprekk

Brudd i mast – massive 
skader (850.000,-)

20



Spesielle inspeksjoner

I tillegg til normalt 
vedlikeholdsprogram

Dårlig vedlikehold gir 
akselererende 

Utmatting av deler og 
komponenter
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Vendehjulsaksling

Tegninger for NTD
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Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Vendestasjon

Andre utmattingspåkjente deler



Drivhjul falt ned på bakken

Brudd i 
drivhjulsaksling

Foto: NRK
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NDT

Vedlikeholdsprogrammer 
fra leverandører

Leverandørveiledninger 
også for infrastruktur

Eksempler på NDT= non-
destructive testing
Visuell inspeksjon (VT)

Magnetpulver (MT)

Penetrant (PT)

Radiografi (RT)

Ultralyd (UT), herunder 
Phased Array

Virvelstrøm (ET)
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Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Poma –
veiledning for 
spesielle 
inspeksjoner



Rullebatterier

Opphengsbolter

Vippebolter

Hjulbolter
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Klemmer

Spesielle intervaller
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Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Klemmer 
(teleskopmed
bringere)

Utslitte «hønseringer»



Rullebatterier

Tauberegning

Finne de mest belastede
batteriene
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Hengestenger

Skitrekk

Pendelsperrer

Innfesting til snorboks

Stolheiser

Innfesting til stol

Leverandøranvisninger

31



Eksempel på pendelsperre
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Bremser

33

Revisjon i demontert tilstand

Utføres av leverandør, sammen med hydraulikkrevisjon



MIP er også NDT
 Intervaller gitt i standarder

 Nytt krav før oppstart for nye tau

Oppfølgingspunkter mellom MIP-
intervaller:
Skader ved MIP-funn
Spleis
Lynnedslag
Martensitt
Skader etter avsporinger
Kontroll av tau ved klemmeflytting
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Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Eksempel på 
sprekk i 
mastetravers



Eksempel

Valg av komponenter
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Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Eksempel –
gjennomføring 
av inspeksjon/
rapportering



Klikk på ikonet for å sette inn bilde

Rapportering 
og sporbarhet



Virksomheten lager eget 
inspeksjonsprogram
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Gjennomfør 
risikovurdering for å 

identifisere 
utmattingsbelastede 

komponenter og 
konstruksjonsdeler med 

betydning for sikkerheten

Identifiser egnet 
inspeksjonsmetode for 

komponenter, 
akseptansekriterier, 

intervaller og 
kompetansekrav til 

inspeksjon

Be eventuelt om hjelp fra 
f.eks. leverandører eller 
andre kompetente om 

dette mangler i 
virksomheten

Lag inspeksjonsprogram

Ta gjerne utgangspunkt i  NS-
EN 1709, sikkerhets-

bulletiner, SJT’s veiledning, 
og der det finnes, program 
for lignende taubaner av 

nyere dato.

Ta gjerne utgangspunkt i  
relevante standarder for 
NDT, og der det finnes, 
program for lignende 

taubaner av nyere dato.

Tauberegningene



Sikkerhetsbulletiner
Leverandører utsteder med 

jevne mellomrom 
sikkerhetsbulletiner som 
angir problemer med ulike 
typer taubaner (gjelder både 
før og etter 2004)

Disse sendes til 
virksomheter med denne 
typen taubaner

Noen av sikkerhets-
bulletinene omhandler 
spesielle inspeksjoner

Disse må legges inn i 
virksomhetens program for 
spesielle inspeksjoner hvis 
ikke inspeksjonen allerede 
er gjennomført etter 
leverandørens instrukser
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Hva er et inspeksjonsprogram?

Komponenter og deler

Intervaller

Prosedyre

Metode

Kompetanse

Akseptkriterier

Et tiltak: Bytt i stedet for å 
inspisere.
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Et tenkt inspeksjonsprogram
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Hovedkomponent Del Intervall Prosedyre Metode Kompetanse Akseptkriterier

Stol Hull for 
oppheng

Som
§10-13

STO-201x(Y) Visuell
Kontroll av mål

Gjøre selv
Gjøre selv
NS-EN-ISO 9712, 
nivå 2

Iht. 1)
Nom. 33,5mm
Maks. 34,5mm

Stol Bolt for 
oppheng

Hvert 5. år STO-201x(Z) Visuell
Kontroll av mål

Virvelstrøm-
testing (ET)

Gjøre selv
Gjøre selv

NS-EN-ISO 9712,
nivå 2

Iht. 1)
Nom. 33mm
Min. 32,7mm
100 % av overflate

Stol osv.

osv.

1) For eksempel ingen sprekker, deformasjon, merker, oksidering/korrosjon.



Eksempel – hovedplan (utskifting)

Beskrivelser er 
nødvendig i 
tillegg til 
hovedoversikten, 
samt rapporter
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Bytte eller inspisere?
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Lønner det seg å bytte 
noen av komponentene i 

stedet for NDT?

Planlegg gjennomføring 
av inspeksjon på 

komponenter det ikke 
lønner seg å bytte

Planlegg bytting av 
komponentene. og 

planlegg nytt bytte om 15 
år

Ta utgangspunkt i 
inspeksjonsplanen og 
vurder kostnader med 

programmet

Nei

Ja

Testes kun et utvalg 
av en spesiell type 

komponenter?

Nei

Planlegg testing av 
utvalg, og utvidelse av 

testing dersom feil 
oppdages.  Bytt 

komponentene og 
planlegg nytt bytte av 

disse komponentene om 
15 år. Planlegg test av 
neste komponent av 
samme type om 5 år.

Ja



Starter på nytt ved bytte av komponent

Noen velger for eksempel å 
bytte bolter etter ikke-
destruktiv prøving av disse i de 
mest belastede rullebatteriene

Da er det 15 år til neste 
spesielle inspeksjon av boltene 
som skiftes

Men det er likevel 5 år (dersom 
taubanen er eldre enn 25 år) 
eller 10 år til boltene i det nest 
mest belastede rullebatteri skal 
utsettes for ikke-destruktiv 
prøving

Husk at dersom det oppdages 
feil, må flere testes. 
Se veiledning om spesielle 
inspeksjoner
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Gjennomføring
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Gjennomfør inspeksjon 
på komponenter det ikke 

lønner seg å bytte

Utvid inspeksjonen til de 
resterende tilsvarende 

komponenter

Sett komponent tilbake 
og planlegg ny inspeksjon 

om 5 eller 10 år.

Sprekker/slitasje 
funnet?

Sprekk/slitasje 
over akseptanse-

kriteriet?

Reparasjon mulig?

Sett komponent tilbake 
og planlegg ny inspeksjon 

om X år.

Ja

Ja

Nei

Spør 
leverandør!

Nei

Reparer komponent, sett 
ti lbake, og planlegg ny 

inspeksjon om X år.

Bytt komponent og 
planlegg ny inspeksjon 

om 15 år

Nei

Ja

5 år dersom 
taubanen er eldre 

enn 25 år.



Erfaringer fra tilsyn med spesielle inspeksjoner

 Noen virksomheter gir ikke inntrykk av 
å være tilstrekkelig bevisst på 
utvelgelse av de mest spennings- og 
utmattingsbelastede komponentene, 
og dokumentere dette

 Ved bytte av de mest utsatte 
komponentene må også de utbyttede 
inspiseres. Er det skader må også de 
nest mest utsatte inspiseres.

 Om det ikke finnes leverandør-
instruksjoner for hvor ofte klemmer på 
skitrekk skal inspiseres, aksepterer vi 
10 % hvert 10. år.

 Vi har sett at Phased Array (en form for 
ultralyd) har vist seg å være egnet for 
inspeksjon av akslinger og bolter i 
montert tilstand

 Bytt til originale deler, akslinger og 
bolter. Om ikke må forordningens krav 
følges, noe som er krevende. SJT vil 
fokusere mer på dette temaet 
framover.
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Spørsmål?
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