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Jf. tidligere lov 7 juni 1991 nr. 24.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Formål
Loven skal sikre at fornøyelsesinnretninger blir anlagt, bygget, drevet, vedlikeholdt og fjernet slik at
innretninger ikke fører til skade på person, eiendom eller miljø.
§ 2. Virkeområde
Loven gjelder den som tilbyr publikum bruk av fornøyelsesinnretninger.
Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak unnta fornøyelsesinnretninger helt eller delvis fra loven.
Enkeltvedtak om unntak for fornøyelsesinnretninger kan ikke påklages.
Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen i den utstrekning Kongen bestemmer.
§ 3. Definisjoner
I denne loven menes med
a) fornøyelsesinnretning: installasjon til bruk for fornøyelsesformål som innebærer risiko, og som stiller
minimale krav til ferdigheter, og hvor brukerne enten bringes i bevegelse eller situasjoner hvor de helt
eller delvis ikke har kontroll over egen bevegelse, eller begge deler
b) virksomhet: foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for én eller flere
fornøyelsesinnretninger
c) ulykke: uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser på fornøyelsesinnretning
som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og
andre lignende ulykker
d) alvorlig hendelse: uønsket hendelse på fornøyelsesinnretning som under andre omstendigheter kunne ha
ført til en ulykke
e) hendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke på fornøyelsesinnretninger, som har sammenheng
med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.
§ 4. Myndighet etter loven
Departementet er myndighet etter denne loven.
Departementet kan gi forskrifter om:
a) bestemmelser om definisjon av fornøyelsesinnretning
b) saksbehandlingsregler til driftstillatelse, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av
fristoverskridelse, om vilkår for utstedelse og tilbakekall av driftstillatelse, samt om fjerning av
fornøyelsesinnretning
c) tekniske og driftsmessige krav, inkludert krav til bemanning, redningsberedskap, sikkerhetsstyringssystem
og erstatnings- og forsikringsplikt samt unntak for krav til sikkerhetsstillelse
d) godkjenning eller akkreditering av virksomhet som skal utføre oppgaver av sikkerhetsmessig betydning,
samt bruk av slik virksomhet
e) godkjenning eller sertifisering av personell som skal utføre oppgaver av sikkerhetsmessig betydning, samt
bruk av slikt personell
f) universell utforming av byggverk, innretninger og billettsystemer
g) bruk av personlig verneutstyr
h) plikt til varsling, rapportering og taushetsplikt, herunder hvilke opplysninger som skal inngå i varslingsog rapporteringsplikten, samt hvordan og til hvem dette skal skje
i) behandling av personopplysninger
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j) tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, inkludert hvordan den skal fastsettes, beregnes og frafalles
k) gebyr, årsgebyr og sektoravgift
l) hvem som omfattes av forbudet mot ruspåvirkning og av påbudet om pliktmessig avhold, samt om testing
av ruspåvirkning.

Kapittel 2. Tillatelse og krav til virksomheten
§ 5. Virksomhetens plikter
Virksomheten skal drive fornøyelsesinnretningen på en sikker måte og sikre at vilkårene som er satt for
fornyelsesinnretningen i eller i medhold av denne loven, er oppfylt.
Virksomheten skal stanse driften dersom hensynet til sikkerheten tilsier det.
I tilfeller hvor den som har driftstillatelse, leier ut innretningen til en leietaker, har leietakeren de samme
plikter som innehaveren av driftstillatelsen.
§ 6. Krav om driftstillatelse
En fornøyelsesinnretning skal ikke tas i bruk før departementet har gitt driftstillatelse.
For søknad om driftstillatelse etter denne loven skal saksbehandlingsfrist være fire uker. Tjenesteloven1 § 11
andre ledd gjelder ikke for driftstillatelser etter denne loven.
1 Lov 19 juni 2009 nr. 103.

§ 7. Plikt til sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem)
Virksomheten skal etablere et system for å sikre og dokumentere at kravene i eller i medhold av denne loven
er oppfylt.
§ 8. Erstatnings- og forsikringsplikt
Virksomheten er uansett skyld ansvarlig for skade forårsaket av fornøyelsesinnretningen.
Virksomheten skal ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av
virksomheten. Manglende sikkerhetsstillelse medfører tilbakekall av driftstillatelsen.
Forsikringsselskapet hvor fornøyelsesinnretningen er forsikret, skal varsle tilsynsmyndigheten om bortfall av
sikkerhetsstillelsen.

Kapittel 3. Varslingsplikt, rapportering og taushetsplikt
§ 9. Varslingsplikt
Virksomheten skal straks varsle politiet om ulykke med ikke ubetydelig personskade.
Virksomheten skal varsle tilsynsmyndigheten om ulykke eller alvorlig hendelse.
§ 10. Rapporteringsplikt
Virksomheten skal rapportere opplysninger om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser til
tilsynsmyndigheten.
§ 11. Taushetsplikt
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for tilsynsmyndigheten, har taushetsplikt etter forvaltningsloven1 om
det de får kjennskap til under utføring av arbeidet eller tjenesten. Forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 6
gjelder likevel ikke.
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Personer som nevnt i første ledd har i tillegg taushetsplikt om alle opplysninger som er innrapportert etter §
10. Dette gjelder ikke dersom tungtveiende offentlige hensyn tilsier at opplysningene bør kunne gis videre, eller
opplysningene er nødvendige for å forklare årsaken til en ulykke eller hendelse.
Taushetsplikt etter første og andre ledd er ikke til hinder for at opplysningene bringes videre i den grad den
som har krav på taushet samtykker, eller dersom opplysningene har statistisk form eller de er alminnelig
tilgjengelig andre steder.
Opplysninger som er taushetsbelagt etter andre ledd, kan gis videre til utenlandske og internasjonale
myndigheter og organisasjoner når dette følger av internasjonale avtaler som Norge har inngått.
Opplysninger som tilsynsmyndigheten mottar i medhold av § 10, kan ikke brukes som bevis i en senere
straffesak mot den som har gitt opplysningene.
1 Lov 10 feb 1967.

Kapittel 4. Tilsyn. Reaksjoner ved lovbrudd
§ 12. Tilsynsmyndighet
Departementet, eller den departementet delegerer oppgaven til, skal føre tilsyn med at loven med tilhørende
forskrifter overholdes (tilsynsmyndigheten).
§ 13. Tilsynsmyndighetens adgang til virksomheten
Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av loven. En
representant for virksomheten har rett til, og kan pålegges, å være tilstede under tilsynet. Tilsynsmyndigheten
kan likevel bestemme at representanter for virksomheten ikke skal være til stede ved intervjuer av
arbeidstakere, hvis tilstedeværelsen ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller hvis formålet med tilsynet kan
settes i fare.
§ 14. Opplysningsplikt
Enhver som er underlagt tilsyn, skal uten hinder av taushetsplikt legge frem opplysninger som
tilsynsmyndigheten mener er nødvendige for å kunne utføre tilsynet. Tilsynsmyndigheten kan bestemme i
hvilken form opplysningene skal gis.
§ 15. Pålegg om korrigerende tiltak
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan tilsynet gi pålegg om
korrigerende tiltak. Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes en frist for oppfyllelse. Samtidig med
utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt.
§ 16. Pålegg om øyeblikkelig stans eller opphør av bruk
Tilsynsmyndigheten kan pålegge øyeblikkelig stans av driften helt eller delvis eller opphør av bruk med
øyeblikkelig virkning dersom det avdekkes forhold som kan medføre fare for helse, miljø eller sikkerhet. Slikt
pålegg kan gis uten forhåndsvarsel. Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand av politiet for
gjennomføring av pålegg om stans eller opphør av bruk.
§ 17. Tilbakekall av tillatelse
Tilsynsmyndigheten kan trekke tilbake driftstillatelse ved brudd på vilkår eller krav som er satt for
fornøyelsesinnretningen.
Tilsynsmyndigheten skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom virksomheten går konkurs.
Tilbakekall av driftstillatelse gjelder inntil virksomheten ved ny søknad kan dokumentere at det forhold som
forårsaket tilbakekallet er rettet, og vilkårene for driftstillatelse for øvrig er oppfylt.
§ 18. Tvangsmulkt
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Tilsynsmyndigheten kan fastsette en tvangsmulkt dersom et pålegg ikke er oppfylt innen den fastsatte fristen.
Tvangsmulkten kan varsles i pålegget. Tvangsmulkten starter når den fastsatte fristen er utløpt og løper fram til
pålegget er oppfylt.
Tvangsmulktens størrelse skal beregnes ut fra hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke
kostnader det vil ha.
Tvangsmulkt påløper ikke dersom etterlevelse blir umulig og årsaken til dette ikke ligger hos den ansvarlige.
Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt.
Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 19. Overtredelsesgebyr
Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr til en virksomhet som overtrer bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven.
Når tilsynsmyndigheten skal avgjøre om et overtredelsesgebyr skal ilegges, og når sanksjonen skal utmåles,
skal den særlig legge vekt på disse forholdene:
a) overtredelsens grovhet og omfang
b) om overtrederen kunne forebygget overtredelsen ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller
andre tiltak
c) om overtredelsen er gjentatt
d) om overtrederen har eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
e) overtrederens økonomiske evne.
Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.
§ 20. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelser i eller i medhold av denne loven, straffes med bøter
hvis forholdet ikke går under en strengere straffebestemmelse.
Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer forbudet i § 21, straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

Kapittel 5. Pliktavhold og testing av ruspåvirkning
§ 21. Pliktavhold
Personell med oppgaver som kan påvirke sikkerheten for fornøyelsesinnretningen, må ikke bruke alkohol
eller andre berusende eller bedøvende midler i tjenestetiden.
Tjenestetiden omfatter tidsrommet fra den tid da personell i henhold til sine tjenesteplikter påbegynner sitt
arbeid, og til det avsluttes. Forbudet gjelder også i et tidsrom av åtte timer før tjenestetiden begynner.
§ 22. Testing av ruspåvirkning
Politiet kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og foreløpig test av om en person er påvirket av annet
berusende eller bedøvende middel når det er grunn til å tro at personen har overtrådt bestemmelsene i § 21, eller
personen med eller uten skyld er innblandet i en ulykke eller alvorlig hendelse eller det blir krevd som ledd i
kontroll med virksomheten.
Dersom testresultatet eller andre forhold gir grunn til å tro at bestemmelsene i § 21 er overtrådt, kan politiet
foreta særskilt undersøkelse av om det forekommer tegn og symptomer på ruspåvirkning, og fremstille
personen for utåndingsprøve, blodprøve, spyttprøve og klinisk legeundersøkelse for å søke å fastslå
påvirkningen. Slik fremstilling skal i alminnelighet finne sted når personen nekter å medvirke til alkotest eller
foreløpig test av om personen er påvirket av annet berusende eller bedøvende middel. Utåndingsprøve tas av
politiet. Blodprøve og spyttprøve kan tas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør. Klinisk
legeundersøkelse foretas når det er mistanke om påvirkning av andre midler enn alkohol eller andre særlige
grunner taler for det.
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Kapittel 6. Andre bestemmelser
§ 23. Gebyr og avgift
Departementet kan kreve gebyrer for å behandle søknader om å få eller opprettholde tillatelser o.l. i eller i
medhold av denne loven, og for tilsyn som gjennomføres for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven
blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger tilsynsmyndighetens kostnader med
saksbehandlingen eller tilsynet.
Departementet kan kreve gebyr som skal dekke kostnader knyttet til godkjenning av virksomhet etter § 4
andre ledd bokstav d) og godkjenning eller sertifisering av personell etter § 4 andre ledd bokstav e).
Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.
Departementet kan fastsette en generell sektoravgift som skal dekke tilsynskostnadene til tilsynsmyndigheten
dersom det ikke anses hensiktsmessig å pålegge den enkelte virksomhet gebyr direkte.
§ 24. Fjerning av fornøyelsesinnretning
Fornøyelsesinnretninger som ikke lenger er i drift, skal fjernes.
Virksomheten som har eller hadde den siste driftstillatelsen for fornøyelsesinnretningen, er ansvarlig for
fjerningen.
Departementet kan fjerne fornøyelsesinnretningen for virksomhetens regning og risiko hvis den ikke er
fjernet innen en fastsatt frist. Utgiftene til fjerning er tvangsgrunnlag for utlegg.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser
§ 25. Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid1 Kongen bestemmer.
1 Fra 1 juli 2017 iflg. res. 22 mai 2017 nr. 618.

§ 26. Opphevelse av andre lover
Fra det tidspunktet loven trer i kraft, oppheves lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av
innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.
§ 27. Overgangsbestemmelser
Forskrifter og vedtak gitt i medhold av bestemmelser i lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av
innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker, gjelder i den utstrekning de ikke strider mot bestemmelser i
eller i medhold av denne loven.
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Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 21. juni 2017 med hjemmel i lov 22. mai 2017 nr. 30 om fornøyelsesinnretninger
(tivoliloven) § 4 annet ledd jf. delegeringsvedtak 22. mai 2017 nr. 634.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1. Formål
Forskriften skal sikre at fornøyelsesinnretninger blir anlagt, bygget, drevet, vedlikeholdt og fjernet slik at
innretningen ikke fører til skade på person, eiendom eller miljø.
§ 1-2. Virkeområde
Forskriften gjelder den som tilbyr fornøyelsesinnretning til bruk for publikum.
Forskriften gjelder fornøyelsesinnretning som er definert i tivoliloven § 3.
Forskriften gjelder ikke den del av fornøyelsesinnretning som faller inn under plan- og
bygningslovgivningen.
§ 1-3. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a) fornøyelsesinnretning: installasjon til bruk for fornøyelsesformål som innebærer risiko og som stiller
minimale krav til ferdigheter og hvor brukerne enten bringes i bevegelse eller situasjoner hvor de helt eller
delvis ikke har kontroll over egen bevegelse, eller begge deler.
b) virksomhet: foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for en eller flere
fornøyelsesinnretninger.
c) driftstillatelse: tillatelse til å drive en fornøyelsesinnretning, jf. tivoliloven § 6.
d) driftsleder: leder for driften av fornøyelsesinnretning.
e) ulykke: uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som fører til død eller
alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende
ulykker.
f) alvorlig hendelse: uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke.
g) hendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som
innvirker på driftssikkerheten.
§ 1-4. Myndighetene
Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet i henhold til tivoliloven kapittel 4.
Statens jernbanetilsyn utsteder driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger. Slik tillatelse erstatter ikke plikten
til å innhente tillatelse fra andre myndigheter.
Statens jernbanetilsyn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne forskriften.

Kapittel 2. Generelle krav til virksomheten
§ 2-1. Ansvaret for virksomheten
Virksomheten har ansvaret for sikker montering, drift, vedlikehold og kontroll på risiko for
fornøyelsesinnretningen.
§ 2-2. Driftstillatelse og varsel ved endringer av betydning for driftstillatelsen
Drift av fornøyelsesinnretning krever driftstillatelse. Statens jernbanetilsyn gir driftstillatelse etter at søker har
godtgjort at alle tekniske og driftsmessige krav er oppfylt.
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Flytting av ikke-mobile fornøyelsesinnretninger krever ny driftstillatelse. Ved andre endringer av
fornøyelsesinnretninger, skal dette meldes skriftlig til Statens jernbanetilsyn som skal vurdere om endringen er
av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse.
Innretningen skal være merket med innretningsnummer fra Statens jernbanetilsyn.
§ 2-3. Søknad om driftstillatelse
Søknad om driftstillatelse sendes Statens jernbanetilsyn på fastsatt skjema.
Søknad om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter den dato da alle nødvendige
opplysninger er fremlagt for Statens jernbanetilsyn.
§ 2-4. Forsikringsplikt
Virksomheten skal være forsikret og ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av
fornøyelsesinnretningen. Ved manglende sikkerhetsstillelse skal Statens jernbanetilsyn tilbakekalle
driftstillatelsen. Forsikringsavtale kan inngås for hver fornøyelsesinnretning, eller samlet for virksomhetens
fornøyelsesinnretninger.
Ved beregning av forsikringsdekningens og sikkerhetsstillelsens størrelse skal det legges vekt på det
skadepotensiale innretningen representerer.
Forsikringsselskapet hvor fornøyelsesinnretningen er forsikret skal varsle Statens jernbanetilsyn om bortfall
av sikkerhetsstillelse.
§ 2-5. Varslingsplikt om ulykke og alvorlig hendelse
Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade skal virksomheten straks varsle politiet. Varsel
skal skje muntlig.
Hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse skal virksomheten også varsle tilsynsmyndigheten.
§ 2-6. Rapporteringsplikt om ulykke, alvorlig hendelse og hendelse
Virksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om ulykke og alvorlig hendelse. Rapporten
skal sendes Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelse skal rapporteres til
Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.
Rapportering skal skje på skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.
§ 2-7. Årsrapport
Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheter sender inn en årlig rapport om forhold som har betydning
for sikkerheten. Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til innhold i rapporten og setter frister for innsending.
§ 2-8. Forbud mot overdragelse o.l.
Driftstillatelse kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.
§ 2-9. Krav om sikkerhetsstyringssystem
Virksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å styre
virksomheten for å kunne drive sikkert.
§ 2-10. Krav til sikkerhetsstyringssystem
Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og kjent av alle som har oppgaver av sikkerhetsmessig
karakter i virksomheten. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke
behersker norsk, svensk eller dansk skal relevante deler av dokumentasjonen oversettes til språk personellet
behersker.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten, og skal
inneholde de bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten.
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Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
a) Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og følges opp.
b) Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.
c) Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til
førstehjelp og redningspersonell.
d) Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser
for driftsleder og annet operativt personell.
e) Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning og inneholder oversikt over tekniske data
og driftsdata, historikk, journaler over alle reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og
kontroller og detaljerte rapporter fra disse. Videre skal dokumentasjonen inneholde utdrag av
konstruksjonsunderlag som gir informasjon om identifisering, og inspeksjon utført av uavhengige
tredjepart. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved drift.
f) Beredskapsplan for nødsituasjoner. Planen skal minst inneholde:
i. Varslingsliste (intern og ekstern).
ii. Oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av dette.
iii. For innretninger hvor det er relevant skal det foreligge detaljert redningsplan og rutiner for
planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser med etterfølgende evaluering og
oppfølging.
g) For innretninger hvor det er relevant skal det foreligge utstyr for evakuering eller nedfiring av passasjerer
innen rimelig tid.
h) Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. Rutinene skal omfatte
umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt undersøke årsak og
fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.
§ 2-11. Utleie av fornøyelsesinnretning
Virksomhet som leier ut fornøyelsesinnretning plikter å sikre at leietaker er kjent med innholdet i
sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle innretningen. Ved ulykke plikter leietaker å varsle slik det følger av
§ 2-5.
Virksomhet som leier ut fornøyelsesinnretning plikter å gi leietaker tilstrekkelig opplæring om montering,
drift og vedlikehold.
§ 2-12. Akseptabelt sikkerhetsnivå
Fornøyelsesinnretning som er konstruert og drives i overensstemmelse med anerkjent standard vil anses å ha
akseptabel sikkerhet, med mindre forskriften inneholder strengere bestemmelser. Hvis en fornøyelsesinnretning
har risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente standarder, må disse vurderes særskilt. En slik vurdering
skal dokumenteres. Risikovurderinger skal gjennomføres etter anerkjent standard.
Ved kombinasjoner av deler av anerkjente standarder skal det dokumenteres at det oppnås et akseptabelt
sikkerhetsnivå.
Kravene til sikkerhet kan også oppfylles om:
a) virksomheten kan dokumentere at innretningen holder et tilsvarende sikkerhetsnivå som i anerkjent
standard, eller
b) innretningen tidligere har blitt ansett for å ha akseptabel sikkerhet, eller
c) innretningen tilfredsstiller kravene i utkast til internasjonal standard.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheten benytter og bekoster uavhengig organ til verifisering av om
nødvendig sikkerhet er ivaretatt. Statens jernbanetilsyn kan kreve at et uavhengig organ skal være akkreditert.
§ 2-13. Krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan
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Virksomheten skal årlig benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av
fornøyelsesinnretning. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert.
For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.
Inspeksjonen skal omfatte hele innretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom inspeksjonene skal
maksimum være som fastsatt i gjeldende standard eller av leverandør om disse er kortere.
Framgangsmåte og innhold i en teknisk kontroll skal følge reglene i relevant standard.
Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra kravet om inspeksjon.

Kapittel 3. Krav til drift, driftskontroller og vedlikehold
§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet
Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for de
oppgaver som skal utføres. Personell som utfører arbeid som medfører kommunikasjon med brukere eller som
må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.
Dersom ikke annet er uttrykkelig bestemt i denne forskriften må driftspersonell være minst 18 år.
§ 3-2. Driftsleder
Virksomheten skal ha driftsleder. Driftsleder må være minst 20 år. Statens jernbanetilsyn skal trekke tilbake
driftstillatelsen dersom virksomheten ikke lenger har driftsleder.
Ved skifte av driftsleder plikter virksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn om skiftet,
navn på ny driftsleder og tidspunkt for iverksettelse av skiftet.
Driftslederen skal være faglig kvalifisert og ha de nødvendige personlige egenskaper og erfaring som er
nødvendig for den daglige drift og vedlikehold. Statens jernbanetilsyn kan fastsette krav til sertifisering av
driftsleder. Krav til opplæring, eksamen, erfaring og egenskaper for å oppnå sertifisering fastsettes av Statens
jernbanetilsyn.
Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og
vedlikehold. Driftsleder plikter å stanse drift av fornøyelsesinnretning dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier
det.
§ 3-3. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretning
Den enkelte innretning skal ha tilstrekkelig antall kvalifisert driftspersonell til stede. Driftspersonellet skal
være over 18 år. For enkle fornøyelsesinnretninger er aldersgrensen 16 år.
§ 3-4. Driftspersonellets oppgaver
Driftspersonellet skal sørge for at innretningen drives på en sikker måte. Dersom farlige situasjoner oppstår
skal driftspersonellet stanse innretningen eller på annen måte gripe inn for å hindre skade.
§ 3-5. Driftskontroll
Før en innretning tas i bruk for publikum, skal det føres nødvendig kontroll med at den er i driftssikker stand
og at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal.
Det skal føres kontroll av innretningen under drift.
Når driften er avsluttet skal det kontrolleres at alle brukere har forlatt innretningen.
Innretningen skal være avlåst når den ikke er i bruk. Dersom innretningen ikke kan avlåses skal det være
tydelig skiltet at innretningen er stengt.
Ved ulykker, alvorlige hendelser eller annen uforutsett driftsstans, skal innretningen undersøkes for å fastslå
at den er sikker, før den tas i bruk på nytt.
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§ 3-6. Vedlikehold
Virksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av innretningen. Vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert
personell. Vedlikeholdet skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Ved bruk av
innretningen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll, hvor
sikkerheten ved innretningen kan være redusert, skal den ikke være tilgjengelig for publikum.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll.
For innretninger hvor det foreligger beskrivelse av vedlikeholdet fra leverandøren, skal denne beskrivelsen
følges. I tillegg skal virksomheten vurdere behov for ytterligere vedlikehold eller kortere intervaller enn det
leverandøren har anbefalt.
For innretninger hvor det ikke foreligger beskrivelse av vedlikehold og intervaller fra leverandøren skal det
gjennomføres daglige, ukentlige og årlige kontroller. Hovedrevisjon skal minst utføres hvert femte år.
Det skal fortløpende dokumenteres hvilket vedlikehold som utføres.
§ 3-7. Skilting
Ved innretningen skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan brukerne skal
forholde seg, herunder eventuelle helsemessige begrensninger for å benytte innretningen.

Kapittel 4. Felles krav til utførelse
§ 4-1. Krav til konstruksjon
En fornøyelsesinnretning skal være konstruert slik at brukerne er sikret mot skade eller fare for skade.
En fornøyelsesinnretning skal være konstruert og montert slik at nødvendig kontroll- og vedlikeholdsarbeid
samt utskifting av deler kan foretas på en sikker og hensiktsmessig måte.
Bevegelige innretninger må kunne stanses under drift uten at det går ut over brukernes sikkerhet.
Leverandørens beskrivelse av montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold skal finnes på
norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke behersker norsk, svensk eller dansk skal relevante deler av
dokumentasjonen oversettes til språk personellet behersker.
§ 4-2. Oppføring
Grunnforholdene må være slik at fornøyelsesinnretningen får en stabil plassering.
Fornøyelsesinnretningene skal plasseres innbyrdes og i forhold til andre konstruksjoner og bygninger på
anlegget, og i forhold til terreng, på en slik måte at på- og avstigning kan foregå sikkert.
Fornøyelsesinnretning som settes i bevegelse skal være avskjermet slik at publikum ikke får adgang til
bevegelige deler når innretningen er i drift.
§ 4-3. Montering og demontering
Virksomheten er ansvarlig for at montering og demontering av fornøyelsesinnretning blir utført i henhold til
leverandørens anvisning og eventuelle vilkår i driftstillatelsen.
Ved montering skal det kontrolleres at alle komponenter som har betydning for sikkerheten, er uten mangler
og blir riktig montert. Ved demontering skal det kontrolleres at disse er uten farlig slitasje og ikke har mangler.

Kapittel 5. Tilleggskrav til utleiegokart
§ 5-1. Virkeområde
Kapittelet gjelder for utleiegokart med maksimal oppnåelig hastighet på 50 km/t og som ikke er regulert av
annen lovgivning.
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§ 5-2. Krav til bane og kjøretøy
Baner og gokart for utleie skal utformes og bygges slik at kjørere og publikum ikke utsettes for unødig fare.
Kjøretøy som benyttes til barn skal være tilpasset den kjørendes alder, evner og ferdigheter.
Kjøretøy skal være utstyrt med bremser på bakhjulene.
Kjøretøy for barn mellom 8 og 10 år skal ha redusert akselavstand og være tilpasset barn ned til 110 cm
høyde.
Kjøretøy for barn fra 8 til 15 år skal ha en gjennomsnittshastighet som ikke overstiger 25 km/t.
Kjøretøy fra ulike hastighetsgrupper skal ikke benyttes samtidig på samme bane.
§ 5-3. Personlig verneutstyr
Under kjøring skal kjøreren og eventuell passasjer være utstyrt med personlig verneutstyr.
§ 5-4. Bemanningskrav
Banen skal bemannes med minst to personer som er kjent med anlegget.
§ 5-5. Signalering
Anlegget skal ha et system for signalering til kjørerne.

Kapittel 6. Andre bestemmelser
§ 6-1. Tilsyn og håndhevelse
Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift, og i forskrifter og enkeltvedtak
gitt i medhold av denne, blir overholdt.
§ 6-2. Klage
Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her, avgjøres av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
§ 6-3. Overgangsbestemmelser
Virksomheter som har fornøyelsesinnretninger som ved ikrafttredelse av denne forskrift har sikkerhetsmessig
godkjenning gis tidsbegrenset driftstillatelse inntil Statens jernbanetilsyn har verifisert at innretningen fyller
forskriftens krav.
For virksomheter med fornøyelsesinnretninger hvor det er krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan, må
slik inspeksjon være utført innen to år fra forskriftens ikrafttredelse.
Kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 må være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse.
§ 6-4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Fra samme tid oppheves:
Forskrift 15. mai 1992 nr. 339 til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og
fornøyelsesparker
Forskrift 20. desember 2011 nr. 1495 om utleiegokart
Forskrift 20. desember 2011 nr. 1496 om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker
Forskrift 20. desember 2011 nr. 1514 om vannrutsjebane.
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Jf. tidligere lov 14 juni 1912 nr. 1.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Lovens formål
Loven skal sikre at taubaner blir anlagt, bygget, drevet, vedlikeholdt og fjernet slik at taubaner ikke fører til
skade på person, eiendom eller miljø.
§ 2. Virkeområde
Loven gjelder for taubaner og all aktivitet knyttet til taubanevirksomhet.
Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen med mindre Kongen bestemmer noe annet.
§ 3. Definisjoner
I denne loven menes med
a) taubane: anlegg konstruert, produsert, montert og tatt i bruk for å transportere personer eller gods i vogner
eller med trekkinnretninger som bæres av eller beveges med tau som er plassert i eller langs en trasé
b) taubanevirksomhet: foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for én eller
flere taubaner
c) taubaneulykke: uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser på taubane som
fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og andre
lignende ulykker
d) alvorlig taubanehendelse: uønsket hendelse på taubane som under andre omstendigheter kunne ha ført til
en taubaneulykke
e) taubanehendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke på taubane, som har sammenheng med
driften, og som innvirker på driftssikkerheten.
§ 4. Myndighet etter loven
Departementet er myndighet etter denne loven.
Departementet kan gi forskrifter om:
a) bestemmelser om definisjon av taubane og taubanevirksomhet, samt helt eller delvis unntak fra loven
b) saksbehandlingsregler til driftstillatelse, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av
fristoverskridelse, om vilkår for utstedelse og tilbakekall av driftstillatelse, samt om fjerning av taubane
c) tekniske og driftsmessige krav, inkludert krav til bemanning, redningsberedskap, magnetinduktiv prøving,
sikkerhetsstyringssystem og erstatnings- og forsikringsplikt
d) godkjenning eller akkreditering av virksomhet som skal utføre oppgaver av sikkerhetsmessig betydning,
samt bruk av slik virksomhet
e) godkjenning eller sertifisering av personell som skal utføre oppgaver av sikkerhetsmessig betydning, samt
bruk av slikt personell
f) universell utforming av byggverk, innretninger og billettsystemer
g) plikt til varsling, rapportering og taushetsplikt, herunder hvilke opplysninger som skal inngå i varslingsog rapporteringsplikten, samt hvordan og til hvem dette skal skje
h) behandling av personopplysninger
i) tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, inkludert hvordan den skal fastsettes, beregnes og frafalles
j) hvem som omfattes av forbudet mot ruspåvirkning og av påbudet om pliktmessig avhold, samt om testing
av ruspåvirkning
k) gebyr, årsgebyr og sektoravgift
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l) krav til naboeiendommer
m) gjennomføring av EØS-avtalen på taubaneområdet
Departementets myndighet etter første ledd kan delegeres til privat institusjon.

Kapittel 2. Tillatelse og krav til taubanevirksomheten
§ 5. Taubanevirksomhetens plikter
Taubanevirksomheten skal drive taubanen på en sikker måte og sikre at vilkårene som er satt for taubanen i
eller i medhold av denne loven, er oppfylt.
Taubanevirksomheten skal stanse driften om hensynet til sikkerheten tilsier det.
§ 6. Krav om driftstillatelse
En taubane skal ikke tas i bruk før departementet har gitt driftstillatelse.
For søknad om driftstillatelse etter denne loven skal saksbehandlingsfrist være fire uker. Tjenesteloven1 § 11
andre ledd gjelder ikke for driftstillatelser etter denne loven.
1 Lov 19 juni 2009 nr. 103.

§ 7. Plikt til sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem)
Taubanevirksomheten skal etablere et system for å sikre og dokumentere at kravene i eller i medhold av
denne loven er oppfylt.
§ 8. Erstatnings- og forsikringsplikt
Taubanevirksomheten er uansett skyld ansvarlig for skade forårsaket av taubanen.
Taubanevirksomheten skal ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn
av virksomheten. Manglende sikkerhetsstillelse medfører tilbakekall av driftstillatelsen.
Forsikringsselskapet hvor taubanen er forsikret, skal varsle tilsynsmyndigheten om bortfall av
sikkerhetsstillelsen.

Kapittel 3. Varslings-, rapporterings- og taushetsplikt
§ 9. Varslingsplikt
Taubanevirksomheten skal straks varsle politiet om taubaneulykke med ikke ubetydelig personskade.
Taubanevirksomheten skal varsle tilsynsmyndigheten om taubaneulykke eller alvorlig taubanehendelse.
§ 10. Rapporteringsplikt
Taubanevirksomheten skal rapportere opplysninger om taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser og
taubanehendelser til tilsynsmyndigheten.
§ 11. Taushetsplikt
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for tilsynsmyndigheten, har taushetsplikt etter forvaltningsloven1 om
det de får kjennskap til under utføring av arbeidet eller tjenesten. Forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 6
gjelder likevel ikke.
Personer som nevnt i første ledd har i tillegg taushetsplikt om alle opplysninger som er innrapportert etter §
10. Dette gjelder ikke dersom tungtveiende offentlige hensyn tilsier at opplysningene bør kunne gis videre, eller
opplysningene er nødvendige for å forklare årsaken til en taubaneulykke eller taubanehendelse.
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Taushetsplikt etter første og andre ledd er ikke til hinder for at opplysningene bringes videre i den grad den
som har krav på taushet samtykker, eller dersom opplysningene har statistisk form eller er alminnelig
tilgjengelig andre steder.
Opplysninger som er taushetsbelagt etter andre ledd, kan gis videre til utenlandske og internasjonale
myndigheter og organisasjoner når dette følger av internasjonale avtaler som Norge har inngått.
Opplysninger som tilsynsmyndigheten mottar i medhold av § 10, kan ikke brukes som bevis i en senere
straffesak mot den som har gitt opplysningene.
1 Lov 10 feb 1967.

Kapittel 4. Tilsyn. Reaksjoner ved lovbrudd
§ 12. Tilsynsmyndighet
Departementet, eller den departementet delegerer oppgaven til, skal føre tilsyn med at loven med tilhørende
forskrifter overholdes (tilsynsmyndigheten).
§ 13. Tilsynsmyndighetens adgang til virksomheten
Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av loven. En
representant for taubanevirksomheten har rett til, og kan pålegges, å være til stede under tilsynet.
Tilsynsmyndigheten kan likevel bestemme at representanter for taubanevirksomheten ikke skal være til stede
ved intervjuer av arbeidstakere hvis tilstedeværelsen ikke kan skje uten vesentlig ulempe, eller hvis formålet
med tilsynet kan settes i fare.
§ 14. Opplysningsplikt
Enhver som er underlagt tilsyn, skal uten hinder av taushetsplikt legge frem opplysninger som
tilsynsmyndigheten mener er nødvendige for å kunne utføre tilsynet. Tilsynsmyndigheten kan bestemme i
hvilken form opplysningene skal gis.
§ 15. Pålegg om korrigerende tiltak
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan tilsynet gi pålegg om
korrigerende tiltak. Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes en frist for oppfyllelse. Samtidig med
utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt.
§ 16. Pålegg om øyeblikkelig stans eller opphør av bruk
Tilsynsmyndigheten kan pålegge øyeblikkelig stans av driften helt eller delvis eller opphør av bruk med
øyeblikkelig virkning dersom det avdekkes forhold som kan medføre fare for helse, miljø eller sikkerhet. Slikt
pålegg kan gis uten forhåndsvarsel. Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand av politiet for
gjennomføring av pålegg om stans eller opphør av bruk.
§ 17. Tilbakekall av driftstillatelse
Tilsynsmyndigheten kan trekke tilbake driftstillatelse ved brudd på vilkår eller krav som er satt for taubanen.
Tilsynsmyndigheten skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom taubanevirksomheten går konkurs.
Tilbakekall av driftstillatelse gjelder inntil taubanevirksomheten ved ny søknad kan dokumentere at det
forhold som forårsaket tilbakekallet, er rettet og vilkårene for driftstillatelse for øvrig er oppfylt.
§ 18. Tvangsmulkt
Tilsynsmyndigheten kan fastsette en tvangsmulkt dersom et pålegg ikke er oppfylt innen den fastsatte fristen.
Tvangsmulkten kan varsles i pålegget. Tvangsmulkten starter når den fastsatte fristen er utløpt, og løper fram til
pålegget er oppfylt.
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Tvangsmulktens størrelse skal beregnes ut fra hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført, og hvilke
kostnader det vil ha.
Tvangsmulkt påløper ikke dersom etterlevelse blir umulig og årsaken til dette ikke ligger hos den ansvarlige.
Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt.
Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 19. Overtredelsesgebyr
Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr til en virksomhet som overtrer bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven.
Når tilsynsmyndigheten skal avgjøre om et overtredelsesgebyr skal ilegges, og når sanksjonen skal utmåles,
skal den særlig legge vekt på disse forholdene:
a) overtredelsens grovhet og omfang
b) om overtrederen kunne forebygget overtredelsen ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller
andre tiltak
c) om overtredelsen er gjentatt
d) om overtrederen har eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
e) overtrederens økonomiske evne.
Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.
§ 20. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelser i eller i medhold av denne loven, straffes med bøter
hvis forholdet ikke går under en strengere straffebestemmelse.
Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer forbudet i §§ 21 eller 22, straffes med bøter eller fengsel inntil ett
år.

Kapittel 5. Ruspåvirkning, pliktavhold og testing av ruspåvirkning
§ 21. Ruspåvirkning mv.
Ingen må føre eller forsøke å føre taubane eller utføre eller forsøke å utføre oppgaver knyttet til sikkerheten
ved taubanen:
a) med en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en alkoholmengde i kroppen
som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet,
b) med en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,1 milligram per liter luft,
c) under påvirkning av et annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol, eller
d) når sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør vedkommende uskikket til å utføre tjenesten på
betryggende måte.
Overskrider konsentrasjonen i blodet av annet berusende eller bedøvende middel grenser fastsatt i forskrift
gitt med hjemmel i vegtrafikkloven1 § 22 sjette ledd, eller en mengde slikt middel i kroppen som kan føre til så
stor konsentrasjon av slikt middel i blodet, regnes han i alle tilfeller for påvirket etter første ledd bokstav c.
Bruk av legemiddel i tråd med helsekrav og medisinske krav som er fastsatt i eller med hjemmel i
vegtrafikkloven,1 skal ikke medføre at en person regnes som påvirket.
Villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse fritar ikke for straff. Det samme gjelder
villfarelse med hensyn til størrelsen av konsentrasjonen av andre berusende eller bedøvende midler.
Den som forbudet i første ledd gjelder for, må ikke nyte alkohol eller ta andre berusende eller bedøvende
midler i de første seks timer etter at tjenesten er avsluttet når vedkommende forstår eller må forstå at det kan bli
politietterforskning på grunn av utførelsen av tjenesten. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve
eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas.
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§ 22. Pliktavhold
Personell med oppgaver som kan påvirke sikkerheten på taubanen, må ikke bruke alkohol eller andre
berusende eller bedøvende midler i tjenestetiden.
Tjenestetiden omfatter tidsrommet fra den tid da personell i henhold til sine tjenesteplikter påbegynner sitt
arbeid, og til det avsluttes. Forbudet gjelder også i et tidsrom av åtte timer før tjenestetiden begynner.
§ 23. Testing av ruspåvirkning
Politiet kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og foreløpig test av om en person er påvirket av annet
berusende eller bedøvende middel når det er grunn til å tro at personen har overtrådt bestemmelsene i § 21 eller
§ 22, eller personen med eller uten skyld er innblandet i en taubaneulykke eller taubanehendelse eller det blir
krevd som ledd i kontroll av taubanevirksomheten.
Dersom testresultatet eller andre forhold gir grunn til å tro at bestemmelsene i § 21 eller § 22 er overtrådt, kan
politiet foreta særskilt undersøkelse av om det forekommer tegn eller symptomer på ruspåvirkning, og
framstille personen for utåndingsprøve, blodprøve, spyttprøve og klinisk legeundersøkelse for å søke å fastslå
påvirkningen. Slik framstilling skal i alminnelighet finne sted når personen nekter å medvirke til alkotest eller
foreløpig test av om personen er påvirket av annet berusende eller bedøvende middel. Utåndingsprøve tas av
politiet. Blodprøve og spyttprøve kan tas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør. Klinisk
legeundersøkelse foretas når det er mistanke om påvirkning av andre midler enn alkohol eller andre særlige
grunner taler for det.

Kapittel 6. Andre bestemmelser
§ 24. Gebyr og avgift
Departementet kan kreve gebyrer for å behandle søknader om å få eller opprettholde tillatelser o.l. i eller i
medhold av loven og for tilsyn som gjennomføres for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt.
Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger tilsynsmyndighetens kostnader med saksbehandlingen eller
tilsynet.
Departementet kan kreve gebyr som skal dekke kostnader knyttet til godkjenning av virksomheter etter § 4
andre ledd bokstav d) og godkjenning eller sertifisering av personell etter § 4 andre ledd bokstav e).
Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.
Departementet kan fastsette en generell sektoravgift som skal dekke tilsynskostnadene til tilsynsmyndigheten
dersom det ikke anses hensiktsmessig å pålegge den enkelte taubanevirksomhet gebyr direkte.
§ 25. Transportvilkår for rutegående taubane, tilbakehold mv.
Reglene i jernbaneloven1 §§ 7 og 7 a gjelder på samme måte for taubaner som driver ordinær persontransport,
og som inngår i kollektivtransporttilbudet i et fylke.
1 Lov 11 juni 1993 nr. 100.

§ 26. Krav til naboeiendommer
Det er forbudt å oppføre en bygning eller annen installasjon, plante, grave ut eller fylle opp innenfor 20 meter
regnet fra taubanens midtlinje. Dette gjelder ikke om det foreligger en avtale med taubanevirksomheten eller
annet følger av reguleringsplanen.
Taubanevirksomheten kan pålegge eieren av eller rettighetshaveren til en naboeiendom å fjerne trær og annen
vegetasjon innenfor 20-metersgrensen etter første ledd dersom hensynet til taubanens eller omgivelsenes
sikkerhet krever det. Hvis pålegget ikke følges, kan taubanevirksomheten selv fjerne vegetasjonen.
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Eieren eller rettighetshaveren har krav på vederlag etter skjønn for skader og ulemper som følger av tiltakene
i andre ledd, og for eventuelle utgifter knyttet til dette.
§ 27. Fjerning av taubane
Taubaner som ikke lenger er i drift, skal fjernes.
Taubanevirksomheten som har eller hadde den siste driftstillatelsen for taubanen, er sammen med eieren
solidarisk ansvarlig for fjerningen.
Departementet kan fjerne taubanen for taubanevirksomhetens eller eierens regning og risiko hvis den ikke er
fjernet innen en fastsatt frist. Utgiftene til fjerning er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 28. Ekspropriasjon
Departementet kan gi tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for anleggelse av taubane.
Ved ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for anleggelse av taubane gjelder reglene i lov 23.
oktober 1959 om oreigning av fast eiendom og lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast
eiendom.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser
§ 29. Ikrafttredelse
Loven gjelder fra det tidspunktet1 Kongen bestemmer.
1 Fra 1 juli 2017 iflg. res. 22 mai 2017 nr. 617.

§ 30. Opphevelse og endringer i andre lover
Fra det tidspunktet loven trer i kraft, oppheves lov 14. juni 1912 nr. 1 om taugbaner og løipestrenger.
--§ 31. Overgangsbestemmelser
Forskrifter og vedtak gitt i medhold av bestemmelser i lov 14. juni 1912 nr. 1 om taugbaner og løipestrenger
gjelder i den utstrekning de ikke strider mot loven her eller forskrifter fastsatt med hjemmel i lov.
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Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 21. juni 2017 med hjemmel i lov 22. mai 2017 nr. 29 om taubaner (taubaneloven) § 4 jf.
delegeringsvedtak 22. mai 2017 nr. 633.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIV nr. 1b (direktiv 2000/9/EF).

Del I. Generelle bestemmelser
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1. Formål
Formålet med forskriften er å sikre at taubaner blir anlagt, bygget, vedlikeholdt, drevet og fjernet slik at
anlegget ikke fører til skade på person, eiendom eller miljø.
§ 1-2. Virkeområde
Forskriften gjelder for bygging og drift av taubaner, jf. taubaneloven § 2, samt konstruksjon, produksjon,
montering, omsetting og ibruktaking av sikkerhetskomponenter og delsystemer til bruk i taubaner.
Forskriften gjelder ikke for den delen av taubaneanlegg som faller inn under plan- og bygningslovgivningen.
Forskriften gjelder for følgende taubaner:
a) kabelbaner for offentlig persontransport og andre anlegg med vogner montert på hjul eller andre
bæreinnretninger der fremdriften skjer med ett eller flere tau,
b) svevebaner der kjøretøyene bæres og/eller trekkes med ett eller flere tau; denne kategorien omfatter også
småkabinbaner og stolheiser,
c) skitrekk og skitau, der brukerne med egnet utstyr trekkes på fast underlag ved hjelp av tau,
d) godstaubaner som er lengre enn 2 kilometer eller som går over annen manns grunn,
e) kabelkraner for persontransport,
f) kabelkraner for godstransport som er lengre enn to kilometer.
Forskriften gjelder ikke for:
a) heiser i henhold til direktiv 95/16/EF,
b) kabeldrevne sporveier med tradisjonell konstruksjon,
c) godstaubaner som brukes i landbruksformål eller til frakt av gods til bolig eller fritidseiendom,
d) spesielt utstyr, fast eller mobilt, til bruk i tivolier og/eller fornøyelsesparker og som er konstruert for
fritidsformål og ikke som transportmiddel for personer,
e) gruveanlegg eller faste anlegg som brukes til industriformål,
f) kabeldrevne ferger,
g) tannhjulsdrevne jernbaner,
h) kjededrevne anlegg.
§ 1-3. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a) Taubane: anlegg konstruert, produsert, montert og tatt i bruk for det formål å transportere personer eller
gods i vogner eller med trekkinnretninger som bæres av og/ eller beveges med tau plassert i eller langs en
trasé.
b) Godstaubane: taubane beregnet for transport av gods.
c) Taubanevirksomhet: foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for en
eller flere taubaner.
d) Driftstillatelse: tillatelse til å drive taubane, jf. taubaneloven § 6.
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e) Driftsleder: leder for driften av taubane.
f) Sikkerhetskomponent: enhver grunnleggende komponent, komponentgruppe, delsammenstilling eller
komplett sammenstilling av utstyr, og enhver innretning som er integrert i taubaneanlegget for det formål å
ivareta en sikkerhetsfunksjon og er kartlagt i sikkerhetsanalysen, som ved svikt medfører fare for
menneskers sikkerhet og helse, enten disse er brukere, driftspersonale eller tredjemann.
g) Driftstekniske krav: alle de tekniske bestemmelser og tiltak som har en innvirkning på konstruksjonen og
oppføringen og er nødvendige for at taubaneanlegget skal kunne drives sikkert.
h) Vedlikeholdstekniske krav: alle de tekniske bestemmelser og tiltak som har en innvirkning på
konstruksjonen og oppføringen, og er nødvendige for vedlikehold beregnet på å sikre at taubaneanlegget
drives på en sikker måte.
i) Grunnleggende krav: alle vilkårene fastsatt i del III med vedlegg som må oppfylles av taubaneanleggene
og deres infrastruktur, delsystemer og taubaneanleggets sikkerhetskomponenter.
j) Europeisk spesifikasjon: felles teknisk spesifikasjon, en europeisk teknisk godkjenning eller en nasjonal
standard som gjennomfører en europeisk standard.
k) Teknisk kontrollorgan: organ som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende og som har
ansvar for å utarbeide EF-kontrollsertifikat i samsvar med del III, vedlegg VII.
l) Taubaneanlegg: hele systemet oppført på stedet, bestående av infrastruktur og delsystemene nevnt i del
III, vedlegg I, der infrastruktur spesialkonstruert for hvert taubaneanlegg og bygd på stedet betyr
linjetraseen, systemdataene, stasjonsbygg og konstruksjoner langs strekningen som er nødvendige for
oppføringen og driften av taubaneanlegget, herunder fundamentene.
m) Byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som bestiller bygging av et taubaneanlegg.
n) Taubaneulykke: en uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har
skadelige følger som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller
på miljø, og alle andre lignende ulykker.
o) Alvorlig taubanehendelse: en uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en
taubaneulykke.
p) Taubanehendelse: enhver annen hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som
innvirker på driftssikkerheten.
§ 1-4. Myndighetene
Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet i henhold til taubaneloven § 12.
Statens jernbanetilsyn utsteder driftstillatelse for taubaner. Slik tillatelse erstatter ikke plikten til å innhente
tillatelse fra andre myndigheter.
Statens jernbanetilsyn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften her når dette ikke er i strid med
internasjonale avtaler som Norge har inngått.

Kapittel 2. Generelle krav til taubanevirksomheten
§ 2-1. Ansvar for taubanevirksomheten
Taubanevirksomheten har ansvaret for sikker drift, vedlikehold og kontroll på risikoer i forbindelse med drift
av taubane.
§ 2-2. Driftstillatelse og varsel ved endringer av betydning for driftstillatelsen
Drift av taubane krever driftstillatelse. Før taubaner tas i bruk skal Statens jernbanetilsyn gi driftstillatelse
etter at søker har godtgjort at anlegget tilfredsstiller tekniske og driftsmessige krav.
Virksomheten skal sende melding om bygging av ny taubane til Statens jernbanetilsyn før virksomheten
sender søknad til plan- og bygningsmyndighetene slik at Statens jernbanetilsyn kan veilede om kravene i denne
forskriften.
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For taubane for persontransport som har driftstillatelse etter reglene som gjaldt fra 3. mai 2004 gjelder
kravene i forskriften del I, II, III og VII.
For taubane som har driftstillatelse etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004 kan driftstillatelse gis dersom
taubanen tilfredsstiller kravene i del I, II, IV og V. Ved flytting av skitau og skitrekk gjelder i tillegg kravene i
NS-EN 12929-1:2015, punkt 5.5. Kabelkraner må tilfredsstille kravene i del VI.
Ved flytting av taubane kreves ny driftstillatelse. Ved andre endringer av taubane skal dette meldes skriftlig
til Statens jernbanetilsyn som skal vurdere om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny
driftstillatelse.
Dersom det foretas vesentlige endringer på eller utskifting av deler av taubane for persontransport skal
endringene og deres konsekvenser som helhet tilfredsstille de grunnleggende kravene i del III.
Ved vurderingen av om det foreligger vesentlige endringer på taubane som har driftstillatelse etter reglene
som gjaldt fra 3. mai 2004 skal det legges vekt på om endringen medfører forandringer av egenskaper eller
komponenter beskrevet i dokumentasjonen som lå til grunn for opprinnelig driftstillatelse.
Ved vurderingen av om det foreligger vesentlige endringer på taubane som har driftstillatelse etter reglene
som gjaldt før 3. mai 2004 skal det legges vekt på om endringen medfører forandringer av egenskaper eller
komponenter.
§ 2-3. Søknad om driftstillatelse
Søknad om driftstillatelse sendes Statens jernbanetilsyn på fastsatt skjema. Søknad skal blant annet inneholde
teknisk beskrivelse av taubanen med tegninger og angivelse av hvilke standarder som er benyttet, samt
beskrivelse av driftsform og sikkerhetsstyringssystem.
Søknad om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter den dato da all nødvendig
dokumentasjon er fremlagt for Statens jernbanetilsyn.
§ 2-4. Fjerning av taubane
Taubane som ikke lenger har driftstillatelse skal fjernes innen ett år fra opphør av driftstillatelsen. Statens
jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra fristen dersom det sannsynliggjøres videre drift.
§ 2-5. Forsikringsplikt
Taubanevirksomheten skal være forsikret og ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på
grunn av taubanen. Ved manglende forsikringsdekning eller sikkerhetsstillelse skal Statens jernbanetilsyn
tilbakekalle driftstillatelsen.
Forsikringsavtale kan inngås for hver taubane, eller samlet for virksomhetens taubaner.
Kravet til forsikringens størrelse skal beregnes slik:
a) Virksomheter som har driftstillatelse for ett eller flere skitau skal minst være forsikret med en dekning på
200 G.
b) Virksomheter som har driftstillatelse for ett eller flere skitrekk skal minst være forsikret med en dekning
på 400 G.
c) Virksomheter som har driftstillatelse for en eller flere godstaubaner skal minst være forsikret med en
dekning på 200 G.
Virksomheter som har driftstillatelse for en eller flere kabelbaner, stolheiser eller totausbaner skal ha en
forsikringsdekning og sikkerhetsstillelse som beregnes ut fra det skadepotensialet taubanen representerer.
Virksomheter som har flere taubanetyper skal ha en forsikring som er beregnet ut fra den taubanen som har
størst skadepotensiale.
Forsikringsselskapet hvor taubanen er forsikret skal varsle Statens jernbanetilsyn om bortfall av
sikkerhetsstillelse.
§ 2-6. Varslingsplikt om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse

Forskrift om taubaner
Side 5

Utskrift fra Lovdata - 19.07.2017 14:07

Ved taubaneulykke med ikke ubetydelig personskade skal taubanevirksomheten straks varsle politiet.
Varsling til politiet skal skje muntlig.
Ved taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse skal taubanevirksomheten varsle Statens jernbanetilsyn, og
ved behov andre relevante myndigheter.
§ 2-7. Rapporteringsplikt om taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse
Taubanevirksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om taubaneulykke og alvorlig
taubanehendelse. Rapporten skal sendes Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer.
Taubanehendelse skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.
Rapportering skal skje på skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.
§ 2-8. Årsrapport
Statens jernbanetilsyn kan kreve at taubanevirksomheter sender inn en årlig rapport om forhold som har
betydning for sikkerheten. Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til innhold i rapporten og setter frister for
innsending.
§ 2-9. Forbud mot overdragelse o.l.
Driftstillatelse kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.
§ 2-10. Krav om sikkerhetsstyringssystem (internkontroll)
Taubanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal
være å styre virksomheten for å kunne drive sikkert.
§ 2-11. Krav til sikkerhetsstyringssystem
Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og kjent av alle som har oppgaver som kan påvirke
sikkerheten i virksomheten. Dokumentasjonen skal være på norsk.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal
inneholde de bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten.
Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
a) Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og følges opp.
b) Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.
c) Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til
kompetanse om førstehjelp og redning. Statens jernbanetilsyn kan fastsette minstekrav til kompetanse hos
redningspersonell.
d) Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser
for driftsleder og annet operativt personell.
e) Beredskapsplan for nødsituasjoner og andre situasjonen som kan true sikkerheten. Planen skal minst
inneholde:
1) Varslingsliste (intern og ekstern).
2) Oversikt over utstyr for førstehjelp og redning og plassering av dette.
3) Detaljert redningsplan og rutiner for planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser
fra svevebaner og kabelbaner med etterfølgende evaluering og oppfølging.
4) For svevebaner og kabelbaner skal det foreligge oversikt over kommunikasjonsutstyr, utstyr for
evakuering eller nedfiring av passasjerer samt plassering av utstyret.
f) Rutiner for registrering og oppfølging av taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse.
Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt
undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.
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§ 2-12. Kjørerom, vaktrom eller område for vakt
Kjørerom, vaktrom eller område for vakt ved påstigningsområde skal være innrettet slik at vakten kan ha god
oversikt over påstigningsområde med kø, eventuelle åpningsporter, påstigningspunkt, område der
sikkerhetsbøyle skal lukkes og videre oppover heistraseen. Vaktrom eller område for vakt ved
avstigningsområde skal være innrettet slik at vakten kan ha god oversikt over avstigningsområdet. Vakten skal
enkelt kunne kommunisere med kjører, og skal ha stoppanordning lett tilgjengelig.

Del II. Drift, driftskontroller og vedlikehold
Kapittel 3. Krav til drift, driftskontroller og vedlikehold av taubaner
§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet
Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for de
oppgaver som skal utføres. Personell som utfører arbeid som medfører kommunikasjon med brukere eller som
må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.
Dersom ikke annet er uttrykkelig bestemt i denne forskriften må driftspersonell være minst 18 år.
§ 3-2. Driftsleder
Taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder. Driftsleder må være minst 20 år. Statens jernbanetilsyn
skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom taubanevirksomheten ikke lenger har driftsleder.
Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til opplæring, eksamen, erfaring og personlige egenskaper for å oppnå
sertifisering. Tilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om sertifisert driftsleder.
Ved skifte av driftsleder plikter taubanevirksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn om
skiftet, navn på ny driftsleder og tidspunkt for iverksettelse av skiftet.
Kravet om at taubanevirksomheten skal ha sertifisert driftsleder gjelder ikke for godstaubaner.
Svevebaner skal ha sertifisert stedfortreder for driftsleder. Statens jernbanetilsyn kan beslutte at driftsleder
ved andre taubaner skal ha sertifisert stedfortreder.
Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og
vedlikehold av anlegget. Driftsleder plikter å stanse drift av taubane dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier
det.
Statens jernbanetilsyn kan trekke tilbake sertifiseringen av driftsleder som ikke lengre oppfyller kravene.
§ 3-3. Bemanningskrav for taubaner
Alle taubaner skal ha kjører. Kabelbaner skal ha vognfører. I tillegg gjelder følgende:
a) Skitau og skitrekk skal ha en kjører ved påstigningsplass, eller på avstigningsplass dersom dette er
sikkerhetsmessig akseptabelt.
b) Stolheiser og småkabinbaner skal ha vakt ved påstigningsplasser og avstigningsplasser. En av vaktene kan
være kjører.
c) Totausbaner skal ha kjører i en kabin og en vakt i den andre kabinen dersom den har passasjerer, med
mindre banen er bygget med et annet bemanningskrav.
d) Driftsleder eller stedfortredende driftsleder skal under drift være til stede ved svevebanen eller i
umiddelbar nærhet av denne, for blant annet å kunne iverksette redningsaksjoner.
e) Kabelbaner for offentlig persontransport skal ha vognfører i hvert togsett.
§ 3-4. Kjørers oppgaver
Kjører skal sørge for at taubanen kjøres på en sikker måte. Dersom farlige situasjoner oppstår skal kjører
stanse taubanen eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
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For taubaner som har kjører ved påstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved påstigningsplassen og
overvåke driften.
For taubaner som har kjører ved avstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved avstigningsplassen og
overvåke driften.
§ 3-5. Vaktens oppgaver
Vakten ved påstigningsplasser og avstigningsplasser skal ha konstant oppsyn med at på- og avstigning
foregår sikkert og riktig. Vakten skal påse at eventuelle sikkerhetsbøyler lukkes og åpnes i rett tid, ved behov
yte hjelp til passasjerene, og om nødvendig stanse taubanen.
Vakten skal påse at barn under 140 cm ikke kjører stolheis uten å være i følge med voksne i samme stol, med
mindre det er gjort spesielle tiltak for å hindre at barna kan falle ut av stolen.
§ 3-6. Krav til informasjon og kommunikasjon
Driftspersonellet skal på en enkel måte kunne kommunisere med hverandre, og tilkalle nødvendig assistanse
ved uhell eller ulykker.
For svevebaner for persontransport skal det være mulig å gi samtidig informasjon til alle passasjerene i alle
situasjoner.
§ 3-7. Beredskap for svevebaner og kabelbaner
Dersom det på svevebaner eller kabelbaner inntreffer driftsstans av slik type at anlegget ikke kan kjøres, skal
passasjerene kunne holdes underrettet og om nødvendig kunne evakueres på betryggende måte. Evakuering fra
baner for offentlig personbefordring skal kunne skje uten aktiv medvirkning av passasjerene.
Redningsutstyr skal være tilgjengelig til enhver tid. Organisert redningstjeneste skal etableres slik at
passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare. Selv om passasjerenes liv og helse ikke utsettes for
uakseptabel fare, skal svevebaner evakueres innen maksimalt to timer for baner med stoler og maksimalt tre
timer for baner med lukkede kabiner. Tiden regnes fra det tidspunkt taubanen stopper og til samtlige passasjerer
er bragt i trygghet.
§ 3-8. Redningsøvelser for svevebaner og kabelbaner
For svevebaner og kabelbaner skal det gjennomføres jevnlige redningsøvelser.
Som et minimum skal det gjennomføres en større redningsøvelse med anleggets eget personell ved
begynnelsen av hver sesong. Ved denne øvelsen skal alle parter som inngår i redningsplanen delta, og det skal
blant annet øves på å evakuere passasjerer.
I etterkant av redningsøvelsene skal øvelsen evalueres, og behovet for å iverksette tiltak skal vurderes.
Evalueringen med tiltaksvurdering skal dokumenteres.
§ 3-9. Brannslukningsutstyr
Det skal finnes nødvendig brannslukningsutstyr tilgjengelig der det er behov for slikt utstyr, for eksempel i
kjørerom, vaktrom, maskinrom og stasjoner. Type, antall og størrelsen av brannslukningsutstyret skal fastsettes
på bakgrunn av en vurdering av behovet.
§ 3-10. Førstehjelpsutstyr
Ved taubaneanlegget skal det finnes nødvendig førstehjelpsutstyr.
§ 3-11. Driftskontroll
Før taubanen åpnes, skal det føres nødvendig kontroll med at anlegget er i driftssikker stand og at alle
sentrale sikkerhetsfunksjoner virker som de skal. Driftsleder plikter samtidig å påse at tilstrekkelig
redningspersonell er tilgjengelig.
Ved taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser eller annen uforutsett driftsstans, skal innretningen
gjennomgås for å klarlegge at den er sikker i drift, før den tas i bruk på nytt.
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Det skal føres løpende kontroll av taubanen under drift.
Før kjøringen avsluttes skal kjøreren forvisse seg om at taubanen er tom for personer.
Anlegget skal være avlåst når det ikke er i drift.
Kontroll skal utføres av kvalifisert personell. Gjennomført kontroll skal dokumenteres.
§ 3-12. Magnetinduktiv prøving
Ståltau skal periodisk prøves magnetinduktivt eller med annen anerkjent metode.
Den som skal gjennomføre magnetinduktiv prøving av ståltau må enten ha akkreditering som omfatter
magnetinduktiv prøving i henhold til anerkjent europeisk standard, eller godkjenning fra en nasjonal europeisk
taubanemyndighet til å utføre magnetinduktiv prøving av ståltau gitt på bakgrunn av en nasjonal
godkjenningsprosess.
Som dokumentasjon på akkreditering aksepteres akkrediteringsbevis fra Norsk akkreditering eller annet
akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle
akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).
Som dokumentasjon på godkjenning fra en europeisk nasjonal taubanemyndighet aksepteres
godkjenningsdokument utstedt av den nasjonale myndigheten sammen med et akseptdokument fra Statens
jernbanetilsyn.
Kopi av dokumentasjonen i tredje og fjerde ledd skal vedlegges rapporten for den magnetinduktive
prøvingen.
Taubanevirksomheten skal uten opphold sende kopi av rapport etter gjennomført magnetinduktiv prøving av
ståltauet til Statens jernbanetilsyn. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en tiltaksplan. Denne skal
sendes Statens jernbanetilsyn sammen med rapporten.
For prøving av ståltau som benyttes til godstaubaner vises til kapittel 17 i denne forskriften.
§ 3-13. Vedlikehold
Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av taubanen. Vedlikeholdsarbeidet skal utføres av
kvalifisert personell.
Vedlikeholdet av anlegget skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Ved kjøring av
taubanen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll hvor sikkerheten
ved taubanen kan være redusert, skal det ikke transporteres passasjerer eller gods.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll, herunder kontroll av tau. Der det foreligger beskrivelse
av vedlikehold og intervaller for vedlikeholdet fra leverandøren av anlegget, skal leverandørens beskrivelse
følges.
I tillegg skal taubanevirksomheten vurdere behov for ytterligere vedlikehold eller kortere intervaller enn
leverandøren har anbefalt.
Det skal fortløpende dokumenteres hvilket vedlikehold som utføres.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at spesielle inspeksjoner som utføres etter denne forskriften skal, når det
gjelder stolheiser, totausbaner og kabelbaner, gjennomføres av et uavhengig inspeksjonsorgan.
§ 3-14. Skilting
Ved på- og avstigningsplasser samt langs traseer skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner
og/eller illustrasjoner om hvordan passasjerene skal forholde seg.
Nødstoppbrytere skal være tydelig skiltet.
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Del III. Krav til konstruksjon, produksjon, montering, omsetting og
ibruktaking av sikkerhetskomponenter og delsystemer til bruk i taubaner
for persontransport
Kapittel 4. Grunnleggende krav og sikkerhetsanalyser
§ 4-1. Oppfyllelse av grunnleggende krav
Taubaneanlegg og deres infrastruktur, delsystemer og taubaneanleggets sikkerhetskomponenter må oppfylle
de grunnleggende kravene i vedlegg II som får anvendelse på dem.
Når en nasjonal standard som gjennomfører en harmonisert europeisk standard som det er kunngjort
henvisning til i De Europeiske Fellesskaps Tidende, omfatter de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i
vedlegg II, skal taubaneanleggene og deres infrastruktur, delsystemer og taubaneanleggenes
sikkerhetskomponenter når de er konstruert i samsvar med standarden, antas å oppfylle de aktuelle
grunnleggende krav.
Dersom det ikke finnes harmoniserte europeiske standarder skal nasjonale standarder og tekniske
spesifikasjoner, som betraktes som viktige eller nyttige til å sikre korrekt gjennomføring av de grunnleggende
krav, offentliggjøres.
§ 4-2. Sikkerhetsanalyser
Etter anmodning fra byggherre eller dennes representant etablert i EØS-området, skal alle planlagte
taubaneanlegg gjennomgå en sikkerhetsanalyse som definert i vedlegg III, og som omfatter alle
sikkerhetsaspekter ved taubaneanlegget og dets omgivelser innenfor rammen av konstruksjon, bygging og
ibruktaking, og som gjør det mulig å kartlegge, ut fra tidligere erfaring, de risikomomenter som vil kunne
forekomme under drift.
Sikkerhetsanalysen skal danne grunnlag for en sikkerhetsrapport som angir planlagte tiltak som skal håndtere
enhver slik risiko. Sikkerhetsanalysen skal inneholde en liste over de sikkerhetskomponenter og delsystemer
som måtte omfattes av bestemmelsene i kapittel 5 og 6.

Kapittel 5. Sikkerhetskomponenter
§ 5-1. Markedsføring og bruk
Sikkerhetskomponenter kan bare markedsføres dersom de gjør det mulig å bygge taubaneanlegg som
oppfyller de grunnleggende krav i § 4-1.
Sikkerhetskomponenter kan kun tas i bruk dersom de gjør det mulig å bygge taubaneanlegg som ikke utgjør
en fare for menneskers liv eller helse så vel som for sikkerheten for eiendeler, når de installeres og
vedlikeholdes korrekt og brukes i samsvar med sitt formål.
§ 5-2. CE-merking
Sikkerhetskomponenter som er identifisert i liste referert til i § 4-2 annet ledd, og som er påført CEsamsvarsmerking iht. vedlegg IX og vedlagt EF-samsvarserklæring iht. vedlegg IV, anses å oppfylle
forskriftens krav.
§ 5-3. Samsvarserklæring/krav til produsenten
Produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området må før en sikkerhetskomponent markedsføres
(bringes i omsetning):
a) la sikkerhetskomponenten gjennomgå en samsvarsvurderingsprosedyre beskrevet i vedlegg V, og
b) påføre CE-samsvarsmerkingen på sikkerhetskomponenten, og på grunnlag av modulene fastsatt i
beslutning 768/2008/EC, utarbeide en EF-samsvarserklæring i samsvar med vedlegg IV.
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Samsvarsvurderingsprosedyren skal gjennomføres etter anmodning fra produsenten eller dennes representant
i EØS-området av et teknisk kontrollorgan som produsenten eller dennes representant i EØS-området selv har
valgt.
Dersom sikkerhetskomponenten omfattes av andre direktiv (som er en del av EØS-avtalen) som angår andre
aspekter og som også fastsetter påføring av CE-samsvarsmerking, skal merkingen angi at
sikkerhetskomponenten også forutsettes å være i samsvar med bestemmelsene i disse andre direktivene.
§ 5-4. Krav til andre
Dersom verken produsenten eller dennes representant i EØS-området har oppfylt forpliktelsene i § 5-2 og §
5-3, påligger disse forpliktelsene den som markedsfører sikkerhetskomponenten i EØS-området. De samme
forpliktelsene gjelder for den som produserer sikkerhetskomponentene til eget bruk.
§ 5-5. Ulovlig merking
Fastslås det at en sikkerhetskomponent som er påført CE-samsvarsmerking, ikke er i samsvar med
grunnleggende krav skal Statens jernbanetilsyn treffe hensiktsmessige tiltak overfor den som har påført
merkingen og utarbeidet EF-samsvarserklæringen. Slike tiltak kan være å forby, begrense eller hindre
markedsføring og bruk av sikkerhetskomponenten.

Kapittel 6. Delsystemer
§ 6-1. Markedsføring av delsystemer
Delsystemer kan bare markedsføres dersom de gjør det mulig å bygge taubaneanlegg som tilfredsstiller de
grunnleggende kravene i § 4-1.
§ 6-2. Oppfyllelse av grunnleggende krav
Delsystemer iht. vedlegg I som er vedlagt EF-samsvarserklæring basert på modellen fastsatt i vedlegg VI og
den tekniske dokumentasjonen fastsatt i § 6-4 i denne forskriften anses å være i samsvar med de grunnleggende
kravene.
§ 6-3. Kontroll av delsystemer
EF-prosedyren for kontroll av delsystemer skal iverksettes etter anmodning fra produsenten eller dennes
representant i EØS-området eller, dersom slike ikke finnes, av den fysiske eller juridiske person som
markedsfører det aktuelle delsystemet, av det tekniske kontrollorganet som produsenten, dennes representant i
EØS-området eller ovennevnte person har valgt for dette formål. EF-samsvarserklæringen skal utarbeides av
produsenten eller dennes representant eller ovennevnte person på grunnlag av EF-kontroll i samsvar med
vedlegg VII.
§ 6-4. EF-kontrollsertifikat
Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide EF-kontrollsertifikatet i samsvar med vedlegg VII og skal
sammenstille den tekniske dokumentasjonen som skal følge vedlagt EF-kontrollsertifikat. Den tekniske
dokumentasjonen skal inneholde alle nødvendige dokumenter angående delsystemets egenskaper, og eventuelt
alle dokumenter som bekrefter sikkerhetskomponentenes samsvar. Den må også inneholde alle relevante
detaljer om vilkårene for og begrensningene på bruken, samt instrukser for vedlikehold.
§ 6-5. Ulovlig markedsføring og bruk
Fastslås det at et delsystem med EF-samsvarserklæring ikke er i samsvar, skal Statens jernbanetilsyn treffe
hensiktsmessige tiltak overfor den som har utarbeidet EF-samsvarserklæringen. Slike tiltak kan være å forby,
begrense eller hindre markedsføring av delsystemer til bruk i et taubaneanlegg.

Kapittel 7. Taubaneanlegg
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§ 7-1. Oppføring og bruk
Et taubaneanlegg kan bare oppføres eller tas i bruk om det oppfyller de grunnleggende krav i § 4-1 i
forskriften her.
§ 7-2. Foreleggelse av dokumentasjon
Sikkerhetsanalysen, EF-samsvarserklæringer og den medfølgende tekniske dokumentasjonen angående
sikkerhetskomponentene, og delsystemene nevnt i vedlegg I, må av byggherren eller dennes representant
forelegges for Statens jernbanetilsyn, og en kopi av dem skal oppbevares ved taubaneanlegget.
Statens jernbanetilsyn skal påse at sikkerhetsanalysen, sikkerhetsrapporten og den tekniske dokumentasjonen
foreligger og inneholder all dokumentasjon angående taubaneanleggets egenskaper og eventuelt alle
dokumenter som bevitner samsvar for sikkerhetskomponenter og delsystemer nevnt i vedlegg I. I tillegg må alle
dokumenter som angir de nødvendige driftsbetingelser og begrensninger foreligge, samt fullstendige instrukser
angående service, tilsyn, justering og vedlikehold.

Kapittel 8. Teknisk kontrollorgan
§ 8-1. Teknisk kontrollorgan
Statens jernbanetilsyn utpeker teknisk kontrollorgan. Teknisk kontrollorgan skal tilfredsstille
minimumskravene i vedlegg VIII.

Kapittel 9. CE-samsvarsmerking
§ 9-1. Anbringelse av CE-merking
CE-merking skal festes på hver sikkerhetskomponent på tydelig og synlig måte, eller, dersom dette ikke er
mulig, på en etikett, som er uløselig festet til komponenten. CE-samsvarsmerket skal bestå av bokstavene «CE»
med grafisk utforming som i modellen i vedlegg IX.
Det er ikke tillatt å påføre sikkerhetskomponenter merker eller preging som kan virke villedende på
tredjemann med hensyn til CE-samsvarsmerkets betydning og utforming. Enhver annen merking kan påføres
sikkerhetskomponenten, forutsatt at slik merking ikke gjør CE-samsvarsmerket mindre synlig og lettlest.
§ 9-2. Ulovlig CE-merking. Pålegg om samsvar
Produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området skal i tilfelle der det er fastslått at en CEsamsvarsmerking er påført uberettiget, gis pålegg av Statens jernbanetilsyn om å bringe sikkerhetskomponenten
i samsvar med bestemmelsene om CE-samsvarsmerking og om å bringe overtredelsen til opphør.
Dersom sikkerhetskomponenten av produsenten eller dennes representant i EØS-området ikke bringes i
samsvar, skal Statens jernbanetilsyn treffe nødvendige tiltak for å begrense eller forby markedsføringen av den
aktuelle sikkerhetskomponenten eller sørge for at den trekkes tilbake fra markedet.

Del IV. Felles krav til taubaner for persontransport som er godkjent etter
reglene som gjaldt før 3. mai 2004 og godstaubaner
Kapittel 10. Felles krav til taubaner
§ 10-1. Teknisk tilstand
Taubanevirksomheten plikter å opprettholde og, om nødvendig, forbedre anleggets tekniske stand slik at
anlegget er sikkert i bruk.
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§ 10-2. Generelle tekniske krav
Taubaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Traseen skal være ryddet, tilstrekkelig bred og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for fare, f.eks.
ved å skades av bevegelige deler.
For stolheiser gjelder i tillegg følgende:
a) Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal med god margin være
tilstrekkelig til at stolens laveste del, som regel fotbøylen, ikke kan berøre bakken eller snødekket.
b) Adkomster til og fra selve stolområdet, skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse
gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være tydelig merking.
For alle svevebaner gjelder i tillegg følgende:
Der enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter over bakkenivå skal det sikres slik at ingen skades ved fall.
§ 10-3. Oppbevaring av dokumentasjon
Taubanevirksomheten plikter å oppbevare de tegninger og den dokumentasjon som taubaneanlegget er
godkjent på bakgrunn av. Ved endringer skal tegninger og dokumentasjon oppdateres, og det skal fremgå
hvilke endringer som er foretatt.
§ 10-4. Krav til materialer, konstruksjon og utrustning
Taubanen med dertil hørende maskineri skal med hensyn til materialer, konstruksjon og utrustning være av
en slik utførelse at den under alle forhold har betryggende sikkerhet.
§ 10-5. Sporvidde, klaringer og avstander
Sporvidden skal være så stor at kjøretøy og medbringere har tilfredsstillende pendlingsfrihet i forhold til
hverandre eller faste hindringer som master, ved største pendling av kjøretøyene og utsving av tau under drift.
For åpne kjøretøy kan det i tillegg kreves en sikkerhetsavstand.
For svevebaner skal minste avstand til bakken, snødekket, trær, kabel eller annen hindring under ugunstigste
forhold fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau være slik at man oppnår tilstrekkelig sikkerhet mot
kollisjon.
Største tillatte avstand til bakken skal bestemmes ut fra type av kjøretøy, redningsutstyr og om
taubaneanlegget er for offentlig eller begrenset personbefordring.
§ 10-6. Tauenes opplagersikkerhet i mastene
Bæretau for totausbaner og godstaubaner skal alltid være i kontakt med bæretauskoene. Dette gjelder også for
de ugunstigste forhold for taubane ute av drift.
Bæretrekktau for stolheiser og småkabinbaner, samt trekktau for skitrekk skal ha tilstrekkelig opplagertrykk
på tauruller, tauskiver og rullebatterier for å forhindre avsporing. Rullebatterier og tauskiver skal være forsynt
med innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
For trekktau på totausbaner skal det være føringer i mastene som sikrer at tauet legger seg ned på
taurullene/tauskivene.
§ 10-7. Stasjoner, drivmaskineri og bremser
Stasjoner skal være slik arrangert at trafikken kan avvikles på en betryggende måte. Hverken maskinanlegg,
elektriske anlegg eller kjøretøy/medbringere skal utsette personale eller passasjerer for unødig fare eller
ulempe.
Alle rom som ikke er beregnet for offentlig adgang skal sperres for uvedkommende.
Svevebaner skal foruten hoveddrivverk ha en uavhengig nøddriftsmotor.
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For svevebaner og kabelbaner skal hoveddrivverket normalt være utstyrt med to bremser som er uavhengige
av hverandre. Den ene av bremsene skal virke direkte på drivskiven. Hver av bremsene skal kunne stoppe
taubaneanlegget med en sikkerhetsmessig forsvarlig retardasjon.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking, utmatting eller
overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i henhold til anerkjente normer og
god praksis med hensyn til den risiko som er forbundet med den aktuelle komponent.
Alt nødvendig utstyr for overvåking av taubaneanleggets drift skal være samlet på kjøreplassen.
§ 10-8. Utstyr i master
Sikkerheten mot brudd i alle mekaniske innretninger i mastene skal være som angitt i relevante norske
standarder.
Tauruller og rullebatterier skal være konstruert slik at tauene føres på en sikker måte i mastene.
§ 10-9. Kjørehastighet og tillatt kapasitet
Kjørehastigheten skal velges slik at en får en rolig og sikker framføring av kjøretøy, spesielt over master, uten
for store akselerasjoner. (Retardasjoner under oppbremsing skal ikke sette driften i fare.)
For omløpsbaner hvor på- og avstigning skjer mens banen er i bevegelse, skal kjørehastigheten være slik at
på- og avstigning kan skje på fullt forsvarlig måte.
For omløpsbaner skal videre avstanden mellom kjøretøy /medbringere være slik at på- og avstigning kan skje
uten fare.
§ 10-10. Klemmer
Klemmer skal være slik konstruert at de ikke skader tauet og at de ved største stigning, ved smurt tau og
redusert taudiameter har tilstrekkelig sikkerhet mot glidning på tauet. Faste klemmer skal flyttes med
regelmessig tidsintervall.
§ 10-11. Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner skal være beregnet for den ugunstigste kombinasjon av de laster som kan
forekomme når taubaneanlegget er i drift og ute av drift.
Sveising av viktige konstruksjonsdeler skal utføres av sertifiserte sveisere.
§ 10-12. Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger
Alle taubaneanlegg skal ut fra deres konstruksjon, driftsbetingelser og lokale forhold være utstyrt med
elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger som er nødvendige for å avvikle driften med akseptabel
sikkerhet.
Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger skal være av en slik utførelse at de under alle forhold
har akseptabel sikkerhet mot funksjonsfeil og skal være utformet slik at nødvendig kontroll og vedlikehold,
samt utskifting av deler, kan utføres på en sikker måte.
Alle innretninger som automatisk skal stanse taubaneanlegget, skal kobles inn i en kontinuerlig overvåket
sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Startanordningen skal være låsbar.
§ 10-13. Spesielle inspeksjoner
Komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger skal
undergis ikke-destruktive prøvinger. Følgende intervaller gjelder (med unntak av klemmer):
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
Forskrift om taubaner
Side 14

Utskrift fra Lovdata - 19.07.2017 14:07

driftstimer.
For klemmer gjelder at kontroll og prøving skal skje etter en plan utarbeidet av leverandøren.

Kapittel 11. Krav til ståltau
§ 11-1. Hva kravene gjelder for
Kravene gjelder for ståltau som benyttes til bæretau, trekktau, balansetau, bæretrekktau og strammetau til
taubaner.
§ 11-2. Anvendelse av ståltau
For kabelkraner tillates tauskjøter på områdene utenfor kjørebanen.
Til bæretau for godstaubaner kan benyttes lukkete tau eller rundtrådete spiral- eller partspiraltau. Ved
rundtrådete konstruksjoner skal tauene være forsinket.
Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
For skitau kan det benyttes en mer tynntrådet konstruksjon. For skitau skal det benyttes krysslåtte tau.
Til bæretrekktau skal det brukes parallellslåtte parttau, vanligst sekspartig i langslått utførelse.
§ 11-3. Stramming av ståltau
Tauene skal strammes slik at en får den nødvendige friksjon på drivskiven, tilstrekkelig opplagertrykk i
master og tilfredsstillende lav bøyepåkjenning i tauet fra egen tyngde, vekt av kjøretøy, nyttelast samt
miljølaster. Den nødvendige strammekraft skal være sikret innenfor fastlagt maksimal- og minimalverdi under
alle driftsforhold og i hele tauenes levetid.
Ved totausbaner skal bæretau og trekktau strammes slik at de ikke berører hverandre under normal drift og
ved oppbremsing.
§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
Ved utskifting av tau, skal nye tau framstilles, testes, leveres og kasseres i henhold til NS-EN 12927-1 til 6 og
NS-EN 12385.
Øvrige ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen over en bestemt lengde på et hvilket som
helst sted på tauet overstiger de verdier som er angitt i tabellen nedenfor.
Ved taudeformasjoner i form av kjenger, kroker, flatklemming og korketrekkerdannelse skal utskifting av
tauet vurderes.
Strammetau for trekktau og bæretrekktau skal skiftes etter 12 år.
Strammetau for bæretau skal skiftes når bæretauet forhales.
Tabell 1. Tillatt tverrsnittsreduksjon:
D = taudiameteren
Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Tillegg

Bæretau

- lukket

10

180xD

5

30xD

- partspiral

20

180xD

10

40xD
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Trådbrudd i
profiltråder som
ligger ved siden
av hverandre skal
ha en
minsteavstand på
18xD.
Partspiraltau skal
i en part ha
maksimalt 35 %
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 4xD.
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Trekk-, balanse25
og bære-trekktau

Strammetau
Trekktau for
kabelbaner
Trekktau for
skitrekk

25

500xD

10

40xD

6

6xD

8

40xD

4

6xD

Parttau skal i en
part ha maksimalt
35 %
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 6xD.
Som over.

20

40xD

10

6xD

Som over.

10

6xD

Som over.

500xD

Ved bestemmelse av tverrsnittsreduksjonen innenfor referanselengden skal det tas hensyn til:
a) Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket tråd regnes
også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet, og
b) Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den største
reduksjon over referanselengden.
§ 11-5. Forhaling av bæretau
Bæretau skal forhales med 6 års intervall. Forhalingens lengde skal minst tilsvare lengden på lengste
bæretausko pluss 5 meter.
§ 11-6. Spleising og reparasjon av ståltau
Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk ståltauprodusent.
§ 11-7. Utførelse av spleising
Ved montering av nytt tau i lukket sløyfe, for eksempel bæretrekktau for stolheiser og trekktau for skitrekk,
tillates maksimalt to spleiser. Etter senere reparasjoner og i enkelte tilfeller også etter innkorting, godtas
maksimalt fem spleiser totalt.
Ved montering av nytt tau i åpen sløyfe, for eksempel trekk- og balansetau for totausbaner, tillates unntaksvis
en spleis. I forbindelse med utbedring av tauskader, kan antallet økes til to.
For trekktau til kabelbaner tillates spleising bare som midlertidig reparasjon. Unntatt er anlegg som opererer
med lukket tausløyfe.
Spleising av ståltau skal utføres som angitt i NS-EN 12927.
Ved tauskade som er begrenset til en eller to parter kan reparasjon utføres ved innspleising av parter som
angitt i NS-EN 12927. Dette gjelder ikke for kabelbaner med trommeldrift.
§ 11-8. Endefester for ståltau
(1) Støpehoder og klemhodeendefester skal utføres av person som er kvalifisert i henhold til NS-EN 12927.
Ved støpekoblinger og klemhoder skal det utarbeides rapport som oppfyller kravene gitt i NS-EN 12927.
Støpekoblinger og klemhoder mellom kjøretøy og trekk- og balansetau skal fornyes med mellomrom som ikke
overstiger tre år. Støpekoblingens hylse skal være av en slik type som etter montering kan slås tilbake slik at
støpekonens tilstand kan inspiseres.
(2) Dersom andre endefester enn støpekoblinger og klemhoder skal benyttes skal dette skje slik: Kilelås skal
monteres etter leverandørens anvisning. For kilelås skal festepunktet på tauet forskyves med mellomrom som
ikke overstiger 3 år for installasjoner på totausbaner, og 12 år for strammetau på skitrekk og stolheiser.
Ståltauklemmer som festeelement kan benyttes på barduner og strammetau og for låsing av tauenden ved bruk
av kileklemmer. Bruk av U-boltklemmer er ikke tillatt. Presshylser kan benyttes på barduner og strammetau.
Dersom endefestet skal utføres som trommelfeste skal bæretauet ligge på trommelen med minst tre
omdreininger, og den frie enden skal sikres med en endeklemme og en sikkerhetsklemme. Sikkerhetsklemmen
skal monteres i en avstand på 10 mm fra endeklemmen.
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Del V. Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner for
persontransport som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004
og godstaubaner
Kapittel 12. Tilleggskrav til stolheiser som er godkjent etter reglene som gjaldt
før 3. mai 2004
§ 12-1. Utforming av kjøretøy
Stoler, kabiner eller andre kjøretøy skal være utformet på en slik måte at passasjerene kan transporteres
sikkert, at de ved normal oppførsel ikke kan falle ut og slik at på- og avstigning kan foregå sikkert. Stoler og
kabiner skal ha en utforming som legger til rette for redning av passasjerer.
§ 12-2. Vern mot avsporing
Rullebatteri skal ha avsporingsvern som vender innover mot sentrumslinjen av taubanen for å hindre
avsporing. Ved eventuell avsporing utover skal taufanger fange opp tauet.
Ved nedholdsbatteri skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære
taufangeren.
Rullebatteri skal ha utstyr som automatisk stopper stolheisen ved tauavsporing.
§ 12-3. På- og avstigning
Ved på- og av stigningsplassen skal det være hjelpepersonell nok til å overvåke driften, samt instruere og
hjelpe passasjerene, slik at på og avstigningen foregår på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til
stoppbryter for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

Kapittel 13. Tilleggskrav til skitau som er godkjent etter reglene som gjaldt før
3. mai 2004
§ 13-1. Generelle krav
Skitau skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare. Skitauets
endefester skal forankres på forsvarlig måte.
Slepetraseen skal være tilstrekkelig bred, og til enhver tid ryddet og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner og andre bevegelige deler skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer
ikke utsettes for fare.
§ 13-2. Tau
Skitau med faste medbringere skal ha tau av stål eller natur-/kunstfiber med minimum diameter 8 millimeter.
Tau til skitau uten medbringere eller med løsbare medbringere skal være av natur-/kunstfiber og ha en diameter
på minimum 16 millimeter og være av rotasjonsfri konstruksjon.
§ 13-3. På- og avstigning
Ved på- og avstigningsplasser skal det være et nødvendig antall stoppinnretninger til bruk for publikum. I
tillegg skal det være en innretning plassert slik at skitauet stoppes minimum 1 m før kjørende kommer i kontakt
med endestasjonenes mekaniske konstruksjon. For skitau med fibertau uten faste medbringere kreves det kun
slik innretning ved øvre stasjon.
§ 13-4. Medbringere
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Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal for øvrig være av en
slik utførelse at de kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere skal det
ikke være hull eller utsparinger i disse.
Videre skal medbringerne være slik utformet at det ved vekslende oppstramming i trekktauet ikke foreligger
fare for fastklemming av fingre e.l. mellom tau og fremkant av medbringer.
Løsbare medbringere skal utformes slik at de kan løses fra tauet uten vanskeligheter og uten bruk av større
kraft. Dersom en kjørende frigjør seg fra en løsbar medbringer, skal også medbringeren umiddelbart løse seg
fra tauet.
§ 13-5. Bremser
Skitau skal være utstyrt med tilbakeløpssperre eller brems som effektivt hindrer at skitauet endrer
dreieretning ved enhver stopp, herunder stopp ved strømbrudd.
§ 13-6. Krav til maksimum rotasjon av skitau
For skitau med ståltau skal det ikke være rotasjon i tauet under drift.
For skitau med fibertau skal det ikke være mer enn 1 rotasjon pr. 60 m, dog maks 4 rotasjoner ved skitau
lenger enn 240 m.

Kapittel 14. Tilleggskrav til skitrekk som er godkjent etter reglene som gjaldt før
3. mai 2004
§ 14-1. Medbringere
Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal forøvrig være av en slik
utførelse at kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere skal det ikke være
hull eller utsparinger i disse.
Medbringere skal være slik konstruert at man unngår at medbringerne slår over trekktauet eller kolliderer
med rullebatteriene ved ugunstige forhold grunnet vind, svingninger eller rotasjonskrefter i trekktauet.
Klemmene skal være konstruert slik at de kan gli dersom medbringer kiler seg fast i en mastekonstruksjon.
For medbringere med snorbokser eller teleskopmedbringere, skal inntrekking foregå hurtig og sikkert.
Inntrekkingen skal foregå med tilstrekkelig demping slik at medbringeren ikke slår over trekktauet.
Bærende deler av medbringerne skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot brudd. De skal også kontrolleres for
utmatting.
Startdemping skal gi en rykkfri start for passasjerene.
§ 14-2. Bremser
Skitrekk skal være utstyrt med en driftsbrems eller tilbakeløpssperre for å hindre at skitrekket går bakover.
Dersom stopplengden er større enn 8 m skal skitrekket være utstyrt med brems.
§ 14-3. Vern mot avsporing
Rullebatteri/tauskive skal ha avsporingsvern. Ved eventuell avsporing skal taufanger fange opp tauet.
Rullebatteri/tauskive skal ha innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
Ved nedholdsbatteri/nedholdsskive skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor
den ordinære taufangeren.
Rullebatteri/masteutsyr med tauskive skal ha utstyr som automatisk stopper skitrekket ved tauavsporing.
§ 14-4. Stoppinnretninger
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Ved på- og avstigningsplasser skal det være et tilstrekkelig antall stoppinnretninger til bruk for publikum. I
tillegg skal det være en innretning mellom avstigningsplass og vendeskive som automatisk stopper skitrekket
før kjørende har kommet i kontakt med endestasjonens mekaniske konstruksjon.
Mellom avstigningsplassen og vendeskiven skal det være en innretning som automatisk stopper skitrekket
dersom en medbringer som ikke er helt inndradd går inn på vendeskiven (opptrekkskontroll). Dette kravet
gjelder ikke for korte tallerkenmedbringere eller teleskopmedbringere.
For skitrekk med påstigning rett bakfra gjennom stasjonen skal det i tillegg være en opptrekkskontroll på
første mast på returside.

Kapittel 15. Tilleggskrav til totausbaner for persontransport som er godkjent
etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004
§ 15-1. Kjøretøy
Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut. Dørene skal være
utstyrt med sikkerhetsanordning slik at uforvarende åpning ikke er mulig. Vinduene skal bare kunne åpnes slik
at det ikke er fare for passasjerene ved passering av master og stasjoner.
Åpne kjøretøy skal minst være kledd til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved
sittende befordring.
Ved baner for persontransport skal ubetjente kjøretøy ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I
stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller åpnes og lukkes manuelt utenfra.
Dører skal kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering. Anlegget skal ikke kunne kjøres før dørene
er lukket. Om dørene åpnes under kjøring i innkjøringssonene, skal direktestopp utløses.
Bærende deler av kjøretøy, hengestell og løpeverk skal ha tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til de statiske og
dynamiske belastninger de blir utsatt for.
Dersom passasjerer befordres stående skal det være installert håndlister eller hengestropper. Det skal være
tilstrekkelig plass for passasjerene.
Tillatt antall passasjerer, nyttelast og andre opplysninger skal bekjentgjøres ved oppslag. For kjøretøy uten
fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans og andre
uregelmessigheter.
Alle hjul i løpeverket skal være likt belastet ved jevn bevegelse.
De maksimale svingninger og hastighetsendringer i lengde- og tverretning som kan oppstå under drift og
kjøring over master skal ikke kunne forårsake løfting og avsporing av løpeverket.
§ 15-2. Bremser
Totausbaner skal være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems.
Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. Bremsene skal gi tilfredsstillende
bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller materiell.
Taubaner med kjøretøy for mer enn seks passasjerer skal ha fangbrems som virker direkte på bæretau eller
eget bremsetau. Utløsing av fangbrems skal utløse nødstopp.
§ 15-3. Kjørerom
Banen skal ha minst ett kjørerom eller kunne kjøres fra ett av kjøretøyene. Fra kjørerens normale posisjon i
kjørerommet, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal
kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
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Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene.
Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et visst tidsrom etter at lydsignalet er gitt.
Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen for aktivering skal velges slik at
anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.
Ved kjøring fra kjøretøy skal kjørerom være avlåst.
§ 15-4. Kjørehastighet
Taubanevirksomheten skal fastsette høyeste tillatte kjørehastighet, og overvåke at hastighetsreglene
overholdes. Nødstopp skal utløses ved maksimalt 15 % overskridelse av fastsatt hastighet.
Virksomheten skal identifisere områder med behov for redusert hastighet.
§ 15-5. Betjening av bane i drift
Kjører skal ha oppmerksomheten rettet mot påstigningsplassen og mest mulig av traseen for øvrig.
Kjører skal ha stoppknapp og mulighet for enkel og tydelig kommunikasjon med de øvrige stasjoner, kjøretøy
og driftsleder.
Kjører skal videre ha mulighet for kontinuerlig kommunikasjon med passasjerene. Dersom farlige situasjoner
oppstår, skal kjører stoppe anlegget eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
Dersom driftsleder ikke er til stede under drift av banen skal driftsleder kunne møte opp ved banen i løpet av
30 minutter.
Taubanevirksomheten skal sørge for at det ved drift av banen er til stede nødvendig personell for å ivareta
sikkerheten, blant annet med hensyn til kjørehastighet, passasjerantall, etterlevelse av sikkerhetsregler,
redningsberedskap mv.
§ 15-6. Oppslag
I kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.
Ved baner hvor redningsberedskapen medfører at passasjerene må berge seg selv, skal dette bekjentgjøres
med skilt på kjøretøy eller stasjoner.
§ 15-7. På- og avstigning
Ved på- og avstigningsplassen skal det være tilstrekkelig hjelpepersonell til å overvåke driften og til å
instruere og hjelpe passasjerene, slik at på- og avstigning kan foregå på betryggende måte. Det skal være enkel
tilgang til stoppbrytere for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

Kapittel 16. Tilleggskrav til kabelbaner for offentlig personbefordring som er
godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004
§ 16-1. Generelle krav
Kabelbaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Kabelbanens trasé skal være ryddet og tilgjengelig i tilfelle av behov for redning fra banen.
Baner med større kjørehastighet enn 5,0 m/s skal avgrenses med gjerde som er tilstrekkelig høyt for å gjøre
traseen utilgjengelig for personer og dyr.
Hindringer i traseen skal utløse nødstopp.
§ 16-2. På- og avstigning
På- og avstigningsplasser med veier til og fra skal være sikret slik at på- og avstigning kan foregå sikkert og
lettvint. Det skal være tydelig merking.
Ved på- og avstigningsplasser skal det utendørs finnes et nødvendig antall stoppinnretninger.
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§ 16-3. Kjøretøy
Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut.
Anlegg med lukkede kjøretøy skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring
skal nødstopp eller direktestopp utløses.
Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av faste gjenstander og
stasjoner. Vindu skal være laget av splintsikkert materiale. Vindu nær førerplassen skal kunne åpnes.
Dørene skal være utstyrt med en lukkemekanisme slik at uforvarende åpning ikke er mulig.
Åpne kjøretøy skal minst kles til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved
sittende befordring.
Ubetjente kjøretøy skal ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten
åpnes og lukkes automatisk eller de skal åpnes og lukkes manuelt utenfra.
§ 16-4. Bremser
Kabelbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og
sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det være mulig å
bremse anlegget ved hjelp av hoveddrivverket. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i
begge retninger.
Ved kabelbaner med pendeldrift skal kjøretøy utstyres med skinnebrems som virker direkte på banens
skinnegang eller på egen bremseskinne.
Skinnebremsen skal kunne utløses manuelt i anlegg med vognfører.
Utløsningsorganet skal være sikret mot utilsiktet aktivering.
Skinnebremsen skal utløses automatisk ved følgende tilfeller:
- ved brudd i trekktau,
- ved svikt i bremsens utløsersystem,
- ved 25 % hastighet over høyeste tillatte på kjøretøy.
Utløsning av skinnebremsen skal automatisk utløse nødstopp.
En utløst skinnebrems skal ikke kunne resultere i avsporing.
§ 16-5. Kjørerom
Banen skal ha minst ett kjørerom. Fra kjøreplassen i dette kjørerommet, dvs. fra kjørerens normale
sittestilling, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal
kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene.
Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter at lydsignalet er gitt.
Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp.
Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til
stasjonene.
§ 16-6. Oppslag
I kjøretøy uten fører, skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.

Kapittel 17. Tilleggskrav til godstaubaner
§ 17-1. Konstruksjon og dimensjonering
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Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med hensyn til dimensjonering, materialer, arbeidsutførelse o.l.,
skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra tiltenkt lastekapasitet og den
maksimale belastning fra vind, snø og is som må påregnes for den aktuelle plassering av godstaubanen.
§ 17-2. Bremser
Drivverket skal ha driftsbrems og sikkerhetsbrems som virker uavhengig av hverandre, med mindre taubanen
er godkjent med en brems.
Stans av drivverket skal utløses automatisk når spenningen synker under den fastsatte grensen for banen eller
forsvinner, eller ved overstrøm eller termisk overbelastning.
Ved betjening av sikkerhetsbremsen eller ved aktivering av nødstopp skal stans av drivverket utløses.
§ 17-3. Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse
Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumentasjon følge med:
a) Oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master. Det skal
benyttes en målestokk ikke mindre enn 1:1000. På tegningen skal angis:
1. Høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og
opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau,
2. Nyttelast.
b) Beregning av bære-, trekk- og balansetau, hellnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master,
pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av:
taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og
masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt skal E-modul angis.
c) Beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven.
d) Stasjoner
1. Sammenstillingstegninger
2. Detaljtegninger av:
- Kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
- Driv-, vende- og ledeskiver
- Bremser
- Bærende stålkonstruksjoner
- Fundamentering
- Forankring av bæretau.
3. Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler. For roterende aksler skal det foreligge
utmattingsberegninger.
e) Strammeanordning
1. Sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for bæretau og
trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (f.eks. hydraulisk stramming):
- Systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner.
Spesifikasjon av strammetau skal omfatte:
- Taufabrikant, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet i tråder og spesifisert minste
effektive bruddlast.
2. Konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og tauskiver.
3. Styrkeberegninger.
f) Master
1. Konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko.
2. Fundamenttegninger.
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3. Styrkeberegninger.
g) Løpeverk, hengestell, vogn
1. Sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av hoveddimensjoner og
vekter.
2. Konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau og hengestell.
3. Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler.
4. Beregning av vindhastighet som gir ubelastet vogn et utsving på 12° på tvers av banen.
h) Elektrisk utstyr
Prinsipp- og koblingsskjema med spesifikasjoner for det elektriske utstyret.
i) Hydraulisk utstyr
Systemtegninger og spesifikasjoner av hydraulisk utstyr med styrkeberegning.
j) Sikkerhetsstyringssystem
På tegningene skal det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For
sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter
sveising og omfang av eventuell ikke-destruktiv prøving.
§ 17-4. Kontroll av ståltau
Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau, balansetau
og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet overstiger
verdiene i tabellen nedenfor.
Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Tillegg

Bæretau

- lukket

10

180xD

5

30xD

- partspiral

20

180xD

10

20xD

25

500xD

10

40xD

8

40xD

4

6xD

spiraltau
Trekk- og
balansetau
Strammetau

Trådbrudd i
profiltråder som
ligger ved siden
av hverandre skal
ha en
minsteavstand på
18xD.
Partspiraltau skal
i en part ha
maksimalt 35 %
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 4xD.
Alle trådbrudd i
yttertråder over
hele taulengden
skal medregnes.

10
6

6xD

Som over.
Som over.

Del VI. Krav til kabelkraner
Kapittel 18. Driftstillatelse for kabelkran
§ 18-1. Driftstillatelse
Driftstillatelse for kabelkran forutsetter dokumentasjon av vedlikehold og risikoanalyse for montering, drift
og demontering. Risikoanalysen skal utarbeides etter anerkjent metode og av kvalifisert personell. Det må
videre foreligge bestemmelser som sikrer personell og tredjemann under montering, drift og demontering.
En eventuell godkjenning av kabelkranen fra et annet land kan legges til grunn for driftstillatelsen.
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Del VII. Forskjellige bestemmelser
Kapittel 19. Administrative bestemmelser
§ 19-1. Tilsyn og håndhevelse
Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold
av denne, blir overholdt.
§ 19-2. Klage
Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her, avgjøres av
Samferdselsdepartementet.
§ 19-3. Underretning til andre myndigheter mv.
Statens jernbanetilsyn skal publisere referanser til nasjonale standarder som gjennomfører harmoniserte
europeiske standarder som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Dersom det fastslås at en sikkerhetskomponent eller et delsystem ikke oppfyller kravene i § 4-1 i forskriften
her, skal Statens jernbanetilsyn umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak som er truffet, og
grunngi sin avgjørelse.
Dersom det viser seg at en sikkerhetskomponent som er forsynt med CE-samsvarsmerking ikke er i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltak overfor
den som har påført sikkerhetskomponenten CE-samsvarsmerkingen og den som har utstedt EFsamsvarserklæringen, jf. § 5-3 i forskriften her, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om
dette.
Dersom et delsystem som det foreligger en EF-samsvarserklæring for, ikke er i samsvar med § 6-2 i
forskriften her, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltak overfor den som har utstedt erklæringen,
jf. § 6-3, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om dette.
Dersom Statens jernbanetilsyn mener at en sikkerhetskomponent, eller et delsystem nevnt i vedlegg I, er
utformet eller konstruert med bruk av en nyskapende metode, skal tilsynet treffe nødvendige tiltak for
byggingen og/eller ibruktakingen av et anlegg der slike nyskapende komponenter eller delsystemer vil bli
brukt. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette og oppgi sin
begrunnelse.
Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om hvem som blir utpekt til teknisk
kontrollorgan. Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan og øvrige EØS-land om det
viser seg at det utpekte tekniske kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene i vedlegg VIII.
§ 19-4. Generelle saksbehandlingsregler
Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
§ 19-5. Overgangsbestemmelser
Baner som ved ikrafttredelse av denne forskrift hadde konsesjon og driftstillatelse beholder driftstillatelselsen
så lenge vilkårene for driftstillatelsen er oppfylt og virksomheten er forsikret og har sikkerhetsstillelse etter
denne forskrift § 2-5. Tilsvarende gjelder for kabelbaner med tillatelse til drift gitt av
Samferdselsdepartementet.
Spesielle inspeksjoner etter de intervall som gjelder i denne forskriften § 10-13 må være utført senest innen to
år fra forskriftens ikrafttredelse.
Kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 og 2-11 må være oppfylt innen ett år fra forskriftens
ikrafttredelse.
§ 19-6. Ikrafttredelse
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Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Fra samme tid oppheves:
Forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner
Forskrift 3. mai 2002 nr. 453 om tekniske krav om taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport
Forskrift 1. januar 1995 nr. 1214 om ståltau for taubaner og kabelbaner
Forskrift 1. januar 1995 nr. 1216 om skitrekk
Forskrift 1. januar 1996 nr. 1474 om totausbane
Forskrift 4. februar 2002 nr. 921 om skitau
Forskrift 4. februar 2002 nr. 925 om stolheis
Forskrift 20. desember 2011 nr. 1424 om kabelkran
Forskrift 20. desember 2011 nr. 1460 om godstaubane
Forskrift 20. desember 2011 nr. 1494 om kabelbane
Forskrift 24. november 2014 nr. 1459 om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau på
taubaner og kabelbaner og krav om rapportering.

Vedlegg til forskriften Del III
Vedlegg I. Delsystemer i et anlegg
For denne forskrifts formål inndeles et anlegg i infrastruktur og delsystemene oppført nedenfor, der
driftstekniske krav og vedlikeholdstekniske krav må tas i betraktning i hvert enkelt tilfelle:
1. Tau og tauforbindelser.
2. Drivmaskineri og bremser.
3. Mekaniske innretninger.
3.1 Taustrammeinnretninger.
.
3.2 Mekaniske innretninger i stasjonene.
.
3.3 Mekaniske innretninger i konstruksjonene langs traseen.
.
4. Vogner.
4.1 Gondoler, stoler og trekkinnretninger.
.
4.2 Oppheng.
.
4.3 Løpeverk.
.
4.4 Forbindelser med tauet.
.
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5. Elektrotekniske innretninger.
5.1 Styrings-, overvåkings- og sikkerhetsinnretninger.
.
5.2 Kommunikasjons- og informasjonsutstyr.
.
5.3 Lynavlederanlegg.
.
6. Redningsutstyr.
6.1 Fast redningsutstyr.
.
6.2 Mobilt redningsutstyr.
.

Vedlegg II. Grunnleggende krav
1.

Formål
Dette vedlegg angir de grunnleggende krav, herunder vedlikeholdstekniske krav og driftstekniske
krav, som får anvendelse på konstruksjon, bygging og ibruktaking av anlegg nevnt i § 1-1 i denne
forskrift.

2.

Generelle krav

2.1.

Sikkerhet for personer
Sikkerhet for brukere, arbeidstakere og tredjemann er et avgjørende krav ved konstruksjon,
bygging og drift av anlegg.

2.2.

Sikkerhetsprinsipper
Alle anlegg må konstrueres, bygges, drives og vedlikeholdes i samsvar med følgende prinsipper,
som skal anvendes i den angitte rekkefølgen
- eliminere, eller dersom dette ikke er mulig, redusere risikoer ved konstruksjonsmessige og
byggemessige forholdsregler,
- bestemme og iverksette alle nødvendige tiltak som beskyttelse mot risikoer som ikke kan
elimineres ved konstruksjonsmessige og byggemessige forholdsregler,
- bestemme og kunngjøre de forholdsregler som skal treffes for å unngå de risikoer som det
ikke har vært mulig å eliminere fullstendig ved hjelp av bestemmelsene og tiltakene nevnt i
første og andre strekpunkt.

2.3.

Vurdering av ytre faktorer
Anleggene må være slik konstruert og bygd at det er mulig å drive dem sikkert, i det det tas
hensyn til anleggstypen, terrenget og miljøet der de ligger, atmosfæriske og meteorologiske
forhold, samt eventuelle konstruksjoner og hindringer som befinner seg i luften eller på bakken i
nærheten
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2.4.

Dimensjoner
Anlegget, delsystemene og alle sikkerhetskomponenter må være dimensjonert, konstruert og
bygd for å motstå med en tilstrekkelig grad av sikkerhet alle belastninger under alle forutsigbare
forhold, også de som forekommer når anlegget ikke er i drift, og under hensyn særlig til ytre
påvirkning, dynamiske effekter og tretthetsfenomener, samtidig som god teknisk praksis
overholdes, særlig med hensyn til valg av materialer.

2.5.

Montering

2.5.1.

Anlegget, delsystemene og alle sikkerhetskomponenter må være slik konstruert og utført at de
kan monteres og settes opp på en trygg måte.

2.5.2.

Sikkerhetskomponentene må være slik utformet at monteringsfeil er umulig, enten ved
konstruksjon eller ved hjelp av hensiktsmessig merking på selve komponentene.

2.6.

Anleggets sikkerhet

2.6.1.

Sikkerhetskomponentene må være utformet og laget og kunne brukes på en slik måte at det i
hvert tilfelle sikres at deres egen driftssikkerhet og/eller anleggets sikkerhet er ivaretatt, som
nevnt i kravet til sikkerhetsanalyse i vedlegg III, slik at feil er høyst usannsynlig, og med en
tilfredsstillende sikkerhetsmargin.

2.6.2.

Anlegget må være konstruert og bygd på en slik måte at når det er i drift, vil enhver feil i en
komponent som kan påvirke sikkerheten, også indirekte, i god tid bli møtt med et
hensiktsmessig tiltak.

2.6.3.

Beskyttelsestiltakene nevnt i nr. 2.6.1 og 2.6.2 må anvendes i hele tidsrommet mellom to
planlagte inspeksjoner av den aktuelle komponenten. Tidsrommet mellom planlagte
inspeksjoner av sikkerhetskomponentene må være tydelig angitt i bruksanvisningen.

2.6.4.

Sikkerhetskomponenter som er integrert som reservedeler i et anlegg, må tilfredsstille de
grunnleggende kravene i denne forskrift og vilkårene for god interaksjon med andre deler av
anlegget.

2.6.5.

Det må treffes tiltak for å sikre at virkningene av en brann i anlegget ikke innebærer en fare
for sikkerheten til personer som transporteres, og arbeidstakere.

2.6.6.

Det må treffes særlige tiltak for å beskytte anlegg og personer mot virkninger av lynnedslag.

2.7.

Sikkerhetsinnretninger

2.7.1.

Enhver mangel i anlegget som vil kunne føre til feil som setter sikkerheten i fare, må, når det
er mulig, oppdages, meldes og behandles av en sikkerhetsinnretning. Det samme gjelder for
enhver normalt forutsigbar ytre hendelse som vil kunne sette sikkerheten i fare.

2.7.2.

Det må være mulig å stanse anlegget manuelt til enhver tid.

2.7.3.

Etter at anlegget er stanset av en sikkerhetsinnretning, må det ikke være mulig å starte det
igjen med mindre det er truffet hensiktsmessige tiltak.

2.8.

Vedlikeholdstekniske krav
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Anlegget må være slik konstruert og bygd at det er mulig å foreta så vel planlagte som ikkeplanlagte vedlikehold og reparasjoner på en trygg måte.
2.9.

Miljøbelastninger
Anlegget må være slik konstruert og bygd at enhver belastning eller plage inne i eller utenfor
anlegget som skyldes skadelige gasser, støy eller vibrasjoner, ikke overstiger de fastsatte
grenseverdiene.

3.

Krav til infrastruktur

3.1

Trasé, hastighet, avstand mellom vogner

3.1.1

Anlegget skal være slik konstruert at det kan drives sikkert og uten at det oppstår forstyrrelser
eller fare, under hensyn til forhold i terrenget og til miljøet der anlegget ligger, atmosfæriske
og meteorologiske forhold, eventuelle konstruksjoner og hindringer som befinner seg på
bakken eller i luften i nærheten. Dette gjelder for alle drifts- og vedlikeholdsforhold, og ved
redning av personer.

3.1.2.

Det må sikres tilstrekkelig avstand horisontalt og vertikalt mellom vogner, trekkinnretninger,
kjørebane, tau osv., og eventuelle konstruksjoner og hindringer som befinner seg på bakken
eller i luften i nærheten, under hensyn til tauenes og vognenes eller trekkinnretningenes
bevegelse loddrett, i lengderetningen og sideveis under de minst gunstige forutsigbare
driftsforhold.

3.1.3.

Ved fastsettelse av den største avstand mellom vognene og bakken må det tas hensyn til
anleggets art, vogntypen samt redningsmetoder. Når det gjelder åpne vogner, må det også tas
hensyn til risikoen for fall, samt de psykologiske aspektene knyttet til avstanden mellom
vognene og bakken.

3.1.4.

Den høyeste hastigheten for vognene eller trekkinnretningene, den minste avstanden mellom
dem, og deres akselerasjons- og bremseegenskaper må velges slik at personsikkerhet og
anleggets driftssikkerhet ivaretas.

3.2.

Stasjoner og konstruksjoner langs traseen

3.2.1.

Stasjoner og konstruksjoner langs traseen må være slik konstruert, bygd og utstyrt at de er
stabile. De skal gi sikker framføring av tau, vogner og trekkinnretninger, og skal kunne
vedlikeholdes på en sikker måte, under alle driftsforhold.

3.2.2.

Anleggets påstignings- og avstigningsområder må være slik utformet at de garanterer sikker
trafikk med vogner, trekkinnretninger og personer. Særlig må vognenes og
trekkinnretningenes bevegelse i stasjonene kunne foregå uten risiko for personer, under
hensyn til disses eventuelle aktive medvirkning til bevegelsene.

4.

Krav til tau, drivmaskineri og bremser og til mekaniske og elektriske innretninger

4.1.

Tau og tauopplagring

4.1.1.

Med hensyn til tau må alle tiltak treffes i samsvar med god teknisk praksis for å:
- unngå brudd på tau og deres fester eller skjøter,
- sikre at de arbeider innenfor grensebelastningsverdiene,
- sikre tilstrekkelig opplagringssikkerhet og forhindre en avsporing,
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- muliggjøre overvåking av tauene.
4.1.2.

Dersom ikke enhver risiko for tauavsporing kan hindres, må det treffes tiltak for å sikre at
tauene kan fanges opp og anlegget stanses uten risiko for personer i tilfelle av en avsporing.

4.2.

Mekaniske innretninger

4.2.1.

Drivmaskineri
Drivmaskineriet til et anlegg må ha ytelse og kapasitet, tilpasset de forskjellige driftsforhold og måter.

4.2.2.

Nøddriftsmaskineri
Anlegget må ha et nøddriftsmaskineri med en energikilde som er uavhengig av
hoveddriftsmaskineriets. Det er likevel ikke nødvendig med et nøddriftsmaskineri dersom
sikkerhetsanalysen viser at personer kan forlate vognene, og særlig trekkinnretningene, enkelt,
raskt og sikkert selv om det ikke finnes et nøddriftssystem.

4.2.3.

Bremsesystem

4.2.3.1.

I et nødstilfelle under drift må det være mulig å stanse anlegget og/eller vognene til enhver tid,
under de ugunstigste forholdene med hensyn til tillatt last og friksjonsvilkår på drivskiven.
Stopplengden må være så kort som anleggets sikkerhet krever.

4.2.3.2.

Retardasjonsverdiene må ligge innenfor hensiktsmessige grenser, slik at personsikkerheten er
ivaretatt, og slik at det sikres at vognene, tauene og de øvrige delene av anlegget fungerer
tilfredsstillende.

4.2.3.3.

Alle anlegg må ha to eller flere bremsesystemer, hvert av dem må være i stand til å stanse
anlegget, og må være slik samordnet at de automatisk erstatter det aktive systemet når dets
effekt blir utilstrekkelig. Trekktauets siste bremsesystem må virke direkte på drivskiven. Disse
bestemmelsene får ikke anvendelse på skitrekk.

4.2.3.4.

Anlegget må være utstyrt med en effektiv stopp- og holdemekanisme som sikkerhet mot at
anlegget startes utilsiktet.

4.3.

Betjeningsinnretninger
Betjeningsinnretningene må være slik utformet og laget at de er sikre og pålitelige, at de tåler
normal driftsbelastning og ytre faktorer som fuktighet, ekstreme temperaturer eller
elektromagnetisk forstyrrelse, og at de ikke forårsaker farlige situasjoner, selv i tilfelle av
feilbetjening.

4.4.

Kommunikasjonsinnretninger
Driftspersonalet må ved hjelp av egnede innretninger kunne kommunisere med hverandre til
enhver tid og informere brukerne i nødstilfeller.

5.

Vogner og trekkinnretninger

5.1.

Vogner og/eller trekkinnretninger må være slik utformet og utstyrt at ingen person kan falle ut
eller utsettes for andre farer under forutsigbare driftsforhold.

5.2.

Vognenes og trekkinnretningenes fester må være dimensjonert og konstruert slik at de, også
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under de ugunstigste forhold, ikke:
- skader tauet, eller
- glir, unntatt når glidebevegelsen ikke har noen vesentlig innvirkning på vognens,
trekkinnretningens eller anleggets sikkerhet.
5.3.

Dører (i vogner og gondoler) må være slik konstruert og utformet at de kan lukkes og stenges.
Gulv og vegger må være slik konstruert og utformet at de under alle omstendigheter tåler det
trykk og de belastninger de utsettes for av brukerne.

5.4.

Dersom det av driftssikkerhetsmessige årsaker er nødvendig med en vognfører, må vognen
være slik utstyrt at vedkommende kan utføre sine oppgaver.

5.5.

Vogner og/eller trekkinnretninger og særlig deres oppheng må være slik konstruert og utstyrt
at sikkerheten for arbeidstakere er ivaretatt når de utfører arbeid i samsvar med aktuelle regler
og instrukser.

5.6.

For vogner utstyrt med utløsbare klemmer må alle tiltak treffes for å hindre avgang for en
vogn som er feilaktig tilkoblet tauet, og for ved ankomst av en vogn å forhindre at vognen
faller av i de tilfeller der klammene ikke er frakoblet.

5.7.

Kabelbanevogner og, i den grad anleggstypen tillater det, vogner på totaus svevebaner, må
være utstyrt med en automatisk bremseinnretning som virker på kjørebanen eller bæretauet,
når mulighet for brudd på trekktauet ikke med rimelighet kan utelukkes.

5.8.

Dersom enhver risiko for vognavsporing ikke kan elimineres ved andre tiltak, må vognen
være utstyrt med avsporingsvern som gjør det mulig å stanse vognen uten risiko for personer.

6.

Utstyr for brukerne
Atkomst til påstigningsområder og utgang fra avstigningsområder, samt brukernes påstigning og
avstigning må være innrettet med tanke på vognenes bevegelse og stans på en slik måte at
personsikkerheten ivaretas, særlig i områder der det er risiko for fall.
Det må være mulig for barn og personer med nedsatt bevegelsesevne å bruke anlegget trygt
dersom anlegget er konstruert for transport av slike personer.

7.

Driftstekniske krav

7.1.

Sikkerhet

7.1.1.

Alle tekniske forholdsregler og tiltak må treffes for å sikre at anlegget brukes i samsvar med
sitt formål etter sin tekniske spesifikasjon og de fastsatte driftsvilkårene og at instruksene for
sikker drift og vedlikehold kan overholdes. Bruksanvisningen og de tilhørende anvisningene
skal være utarbeidet på norsk.

7.1.2.

De personer som har ansvar for å drive anlegget, må ha til rådighet tilstrekkelige materielle
ressurser og være kvalifisert til å utføre den aktuelle oppgaven.

7.2.

Sikkerhet i tilfelle driftsforstyrrelser på anlegget
Alle tekniske forholdsregler og tiltak må treffes for å sikre at brukerne, i tilfelle driftsforstyrrelser
på anlegget, kan bringes i sikkerhet innen en fastsatt tid tilpasset anleggstypen og omgivelsene,
dersom anlegget stanses og ikke kan startes igjen raskt.
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7.3.

Andre særlige bestemmelser som gjelder sikkerhet

7.3.1.

Betjenings- og arbeidsplasser
Bevegelige deler som normalt er tilgjengelige på stasjonene, må være slik konstruert, utformet og
innbygd at de utelukker risiko eller, når det likevel foreligger risiko, skal slike deler være utstyrt
med verneinnretninger som hindrer kontakt med anleggsdeler som kan forårsake ulykker.
Innretningene må være av en type som ikke enkelt kan fjernes eller settes ut av funksjon.

7.3.2.

Risiko for fall
Arbeidsplasser og arbeidsområder, også slike som brukes leilighetsvis, og atkomsten til dem må
være slik utformet og innrettet at de hindrer personer som må arbeide eller ferdes der, fra å falle.
Dersom dette ikke er tilstrekkelig, må de også være utstyrt med festepunkter for personlig
verneutstyr for å hindre fall.

Vedlegg III. Sikkerhetsanalyse
Sikkerhetsanalysen som kreves for hvert taubaneanlegg som omfattes av denne forskrift, må ta hensyn til
hver planlagte driftsform. Analysen må være utarbeidet etter en anerkjent eller fastsatt metode og ta hensyn til
god teknisk praksis og kompleksiteten ved det aktuelle anlegget. Den har også som mål å sikre at utformingen
og konfigurasjonen av anlegget tar hensyn til de stedlige omgivelsene og de verst tenkelige situasjonene for å
sikre tilfredsstillende sikkerhetsforhold.
Analysen må også omfatte sikkerhetsinnretningene og deres virkning på anlegget og tilhørende delsystemer
som de setter i gang, slik at:
- de er i stand til å reagere på en første driftsstans eller svikt som oppdages, slik at de enten forblir i en
tilstand som garanterer sikkerhet, i en lavere driftstilstand eller i en funksjonssikker tilstand
(sikkerhetsstopp), eller
- de er overflødige og er under overvåking, eller
- de er slik at sannsynligheten for svikt kan evalueres og at de har en standard tilsvarende den som oppnås
ved sikkerhetsinnretninger som oppfyller kriteriene i første og annet strekpunkt.
Sikkerhetsanalysen skal brukes til å utarbeide en oversikt over risikoer og farlige situasjoner og til å fastsette
listen med sikkerhetskomponenter i § 4-2 i forskriften her. Resultatet av sikkerhetsanalysen må oppsummeres i
en sikkerhetsrapport.

Vedlegg IV. Sikkerhetskomponenter: EF-samsvarserklæring
Dette vedlegg får anvendelse på sikkerhetskomponenter jf. § 1-3 bokstav f i denne forskrift for å sikre at de
oppfyller de grunnleggende kravene som angår dem nevnt i § 4-1 og definert i vedlegg II.
EF-samsvarserklæringen og den medfølgende dokumentasjonen må være datert og underskrevet. Den må
være utarbeidet på de(t) samme språk som bruksanvisningen nevnt i vedlegg II nr. 7.1.1.
Erklæringen må inneholde følgende opplysninger:
- henvisninger til direktiv 2000/9/EF og forskriften her,
- navn, firma og fullstendig adresse til produsenten, eller dennes representant etablert i EØS-området. En
representant må også oppgi produsentens navn, firma og fullstendige adresse,
- beskrivelse av komponenten (merke, type osv.),
- angivelse av hvilken fremgangsmåte som er benyttet for samsvarserklæringen etter forskriften her,
- alle relevante bestemmelser som komponenten må oppfylle, og særlig bruksvilkårene, navn og adresse til
eventuelt teknisk kontrollorgan som medvirker i fremgangsmåten som er benyttet for samsvar, og dato for
EF-kontrollsertifikat med eventuelle detaljer om sertifikatets gyldighetstid og -vilkår,
- eventuelt henvisning til gjeldende harmoniserte standarder som har tjent som referanse,
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- angivelse av personen som har fullmakt til å undertegne på vegne av produsenten eller dennes representant
etablert i EØS-området.

Vedlegg V. Sikkerhetskomponenter: Samsvarsvurdering
1.

Virkeområde
Dette vedlegg får anvendelse på sikkerhetskomponenter med sikte på å kontrollere samsvar med de
grunnleggende krav som er nevnt i § 4-1 i denne forskrift og definert i vedlegg II. Samsvarsvurderingen
omfatter den vurdering som ett eller flere tekniske kontrollorgan gjør av om en komponent i seg selv
oppfyller, isolert sett, de tekniske spesifikasjoner som er fastsatt for den.

2.

Prosedyrenes innhold
Vurderingsprosedyrene som iverksettes av de tekniske kontrollorganene på både konstruksjons- og
produksjonsstadiet, er basert på modulene bestemt i beslutning 768/2008/EC etter de metoder som er
angitt i nedenstående tabell. Løsningene angitt i tabellen betraktes som likeverdige og kan brukes etter
produsentens valg.
Vurdering av sikkerhetskomponenters samsvar
Konstruksjon
1. EF-typeprøving
Modul B
2. Full kvalitetssikring
Modul H
3. Enhetsverifisering
Modul G

Produksjon
1. a) Kvalitetssikring av produksjonen
Modul D
1. b) Produktverifisering
Modul F
2. Full kvalitetssikring
Modul H
3. Enhetsverifisering
Modul G

Modulene må anvendes under hensyn til de særlige tilleggsvilkårene fastsatt i hver modul.

Modul B: EF-typeprøving
1.

Denne modulen beskriver den delen av prosedyren der et teknisk kontrollorgan fastslår og
attesterer at et eksemplar som er representativt for den planlagte produksjon, oppfyller
bestemmelsene i denne forskrift.

2.

Produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området skal sende søknad om EFtypeprøving til et teknisk kontrollorgan etter eget valg.
Søknaden skal omfatte:
- produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har sendt inn
søknaden,
- en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
- den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.
Søkeren skal stille til rådighet for det tekniske kontrollorganet et eksemplar, heretter kalt «type», som
er representativt for den aktuelle produksjonen. Det tekniske kontrollorganet kan be om ytterligere
eksemplarer dersom prøvingsprogrammet krever det.

3.

Den tekniske dokumentasjonen må gjøre det mulig å vurdere om komponenten er i samsvar med
kravene i denne forskrift. Den skal, så langt det er nødvendig for vurderingen, omfatte
komponentens utforming, produksjon og virkemåte.
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Dokumentasjonen må inneholde, i den grad det er relevant for vurderingen:
- en generell typebeskrivelse,
- konstruksjons- og produksjonstegninger og oversikter over komponenter, delenheter, kretser osv.,
- beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og oversikter og
komponentens virkemåte,
- listen over de europeiske spesifikasjonene nevnt i § 1-3 bokstav j i denne forskrift, som er anvendt
helt eller delvis, og beskrivelser av løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende
kravene når det ikke finnes europeiske spesifikasjoner nevnt i § 1-3 bokstav j i denne forskrift,
- resultatene fra konstruksjonsberegninger som er gjort, undersøkelser som er foretatt, osv.,
- prøvingsrapporter.
Den må også angi komponentens bruksområde.
4.

Det tekniske kontrollorganet:

4.1.

må undersøke den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at typen er produsert i samsvar med den
tekniske dokumentasjonen og identifisere både de komponenter som er utformet i samsvar med de
relevante bestemmelsene i de europeiske spesifikasjonene nevnt i § 1-3 bokstav j i denne forskrift,
og de som er utformet uten at de relevante bestemmelsene i de europeiske spesifikasjonene er blitt
anvendt,

4.2.1.

må foreta eller få foretatt de hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger som er nødvendige for å
kontrollere om løsningene produsenten har valgt, oppfyller de grunnleggende kravene i denne
forskrift i de tilfeller de europeiske spesifikasjonene nevnt i § 1-3 bokstav g i denne forskrift ikke
er blitt anvendt,

4.3.

må foreta eller få foretatt de hensiktsmessige undersøkelser og nødvendige prøvinger for å
kontrollere om de aktuelle europeiske spesifikasjonene virkelig er anvendt når produsenten har
valgt å anvende dem,

4.4.

må avtale med søkeren hvor de nødvendige undersøkelser og prøvinger skal foretas.

5.

Når typen tilfredsstiller bestemmelsene i denne forskrift, skal det tekniske kontrollorganet utstede
et EF-typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse,
konklusjonene fra undersøkelsen, vilkårene for og varigheten av sertifikatets gyldighet, og de data
som er nødvendig for å bestemme den godkjente type.
En liste over de relevante delene i den tekniske dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og det
tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av den. Dersom det tekniske kontrollorganet nekter å
utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten, skal det gi en detaljert begrunnelse for avslaget.
Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

6.

Søkeren skal informere det tekniske kontrollorganet som har den tekniske dokumentasjonen som
gjelder EF-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente komponenten. Det kreves
ny godkjenning av komponenten når disse endringene kan berøre komponentens samsvar med de
grunnleggende krav eller de fastsatte bruksvilkårene for den. Denne nye godkjenningen skal gis i
form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

7.

Hvert teknisk kontrollorgan skal oversende de andre tekniske kontrollorganer de relevante
opplysninger om utstedte og tilbakekalte EF-typeprøvingssertifikater og tillegg.

8.

De andre tekniske kontrollorganer kan få kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene
til dem. Vedleggene til sertifikatene skal stilles til rådighet for de andre tekniske kontrollorganer.
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9.

Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og
tilleggene til dem sammen med den tekniske dokumentasjonen i minst 30 år regnet fra siste
produksjonsdag for komponenten.
Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i EØS-området, skal plikten til å ha
den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig påhvile den person som markedsfører komponenten i EØSområdet.

Modul D: Kvalitetssikring av produksjonen
1.

Denne modulen beskriver prosedyren der produsenten som tilfredsstiller forpliktelsene fastsatt i
nr. 2, forsikrer og erklærer at vedkommende komponenter er i samsvar med typen beskrevet i EFtypeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i denne forskrift. Produsenten eller dennes
representant etablert i EØS-området skal påføre hver komponent CE-merkingen og utarbeide en
skriftlig samsvarserklæring. CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til det
tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for tilsynet nevnt i nr. 4.

2.

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjonen, foreta inspeksjon og
prøving av ferdige komponenter som fastsatt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4.

3.

Kvalitetssystem

3.1.

Produsenten skal sende inn søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for vedkommende
komponenter til et teknisk kontrollorgan etter eget valg.
Søknaden skal omfatte:
- alle opplysninger som er relevante for den planlagte komponentkategori,
- dokumentasjonen som gjelder kvalitetssystemet,
- eventuelt den tekniske dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av EFtypeprøvingssertifikatet.

3.2.

Kvalitetssystemet skal sikre at komponentene er i samsvar med typen som er beskrevet i EFtypeprøvingssertifikatet og med kravene i denne forskrift.
Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten har benyttet, skal være dokumentert på en
systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, prosedyrer og instrukser. Denne
dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, planer, -håndbøker og -registre.
Den skal særlig omfatte en hensiktsmessig beskrivelse av
- kvalitetsmålsettingene, organisasjonsplanen, ledernes ansvar og myndighet med hensyn til
komponentkvalitet,
- produksjonsprosessene, teknikkene for kvalitetskontroll og kvalitetssikring og andre systematiske
tiltak som vil bli anvendt,
- undersøkelsene og prøvingene som vil bli foretatt før, under og etter produksjonen, med angivelse
av hvor ofte de vil finne sted,
- kvalitetsregistrene, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata, rapporter om
vedkommende personells kvalifikasjoner osv.,
- mulighetene for å overvåke at den påkrevde komponentkvalitet blir oppnådd, og at
kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det tilfredsstiller
kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssystemer som anvender de relevante
harmoniserte standarder, er i samsvar med disse kravene.
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Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å vurdere den aktuelle
komponentteknologi. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens anlegg.
Produsenten skal underrettes om avgjørelsen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av
undersøkelsen og en begrunnelse for avgjørelsen.
3.4

Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
Produsenten eller dennes representant skal holde det tekniske kontrollorganet som godkjente
kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.
Det tekniske kontrollorganet skal vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede
kvalitetssystemet fortsatt vil tilfredsstille kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er
nødvendig.
Organet skal underrette produsenten om sin avgjørelse. Underretningen skal inneholde resultatene av
undersøkelsen og en begrunnelse for avgjørelsen.

4.

Tilsyn på det tekniske kontrollorganets ansvar

4.1

Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det
godkjente kvalitetssystemet.

4.2

Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til produksjons-,
inspeksjons-, prøvings- og lagringssteder og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:
- dokumentasjon av kvalitetssystemet,
- kvalitetsregistrene, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata, rapporter om
vedkommende personells kvalifikasjoner osv.

4.3.

Det tekniske kontrollorganet skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å forsikre seg om at
produsenten opprettholder og anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en
revisjonsrapport.

4.4.

Det tekniske kontrollorganet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike
besøk kan organet om nødvendig foreta eller få foretatt prøvinger for å kontrollere at
kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket, og en
prøvingsrapport dersom det er blitt foretatt en prøving.

5.

Produsenten skal i minst 30 år regnet fra siste produksjonsdag for komponenten ha til rådighet for
de nasjonale myndigheter:
- dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,
- endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,
- avgjørelsene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.4, 4.3 og 4.4.

6.

Hvert teknisk kontrollorgan skal oversende de andre tekniske kontrollorganene relevante
opplysninger i forbindelse med utstedte og tilbakekalte godkjenninger av kvalitetssystemer.

Modul F: Produktverifisering
1.

Denne modulen beskriver den prosedyren der produsenten eller dennes representant etablert i
EØS-området forsikrer og erklærer at komponentene omfattet av bestemmelsene i nr. 3 er i
samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og tilfredsstiller kravene i denne
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forskrift.
2.

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen sikrer komponentenes
samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med kravene i denne forskrift.
Produsenten eller dennes representant skal påføre hver komponent CE-merkingen og utarbeide en
skriftlig samsvarserklæring.

3.

Det tekniske kontrollorganet skal foreta de nødvendige undersøkelser og prøvinger for å
kontrollere at komponentene er i samsvar med kravene i denne forskrift, enten ved å undersøke og
prøve hver enkelt komponent som fastsatt i nr. 4, eller ved å undersøke og prøve komponentene på
statistisk grunnlag som fastsatt i nr. 5, etter produsentens valg.
Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i minst 30 år
regnet fra den siste produksjonsdagen for komponenten.

4.

Verifisering ved undersøkelse og prøving av hver enkelt komponent

4.1

Alle komponenter skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger fastsatt i den eller de
relevante europeiske spesifikasjoner nevnt i § 1-3 bokstav j, eller tilsvarende prøvinger, skal
foretas for å verifisere at de er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og
med kravene i denne forskrift.

4.2.

Det tekniske kontrollorganet skal påføre eller få påført sitt identifikasjonssymbol på hver
godkjente komponent og skal utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat i forbindelse med
prøvingene som er foretatt.

4.3

Produsenten eller dennes representant skal på anmodning kunne forevise samsvarssertifikatene
utstedt av det meldte organ.

5.

Statistisk verifisering

5.1

Produsenten skal framlegge sine komponenter i form av ensartede partier, og skal treffe alle
nødvendige tiltak så produksjonsprosessen sikrer at alle produserte partier blir ensartet.

5.2.

Alle komponenter skal være tilgjengelige for verifisering i form av ensartede partier. Det skal tas
en stikkprøve fra hvert parti. Komponentene i stikkprøven skal undersøkes enkeltvis, og
hensiktsmessige prøvinger som fastsatt i den eller de relevante europeiske spesifikasjonene nevnt i
§ 1-3 bokstav j i denne forskrift, eller tilsvarende prøvinger, skal foretas for å sikre at de er i
samsvar med kravene i denne forskrift og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises.

5.3.

I den statistiske prosedyren skal følgende elementer benyttes:
- en statistisk metode,
- en plan for stikkprøvetaking med dens driftsdata.

5.4.

Når det gjelder godkjente partier, skal det tekniske kontrollorganet påføre eller få påført sitt
identifikasjonsnummer på hver komponent, og utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat i
forbindelse med prøvingene som er foretatt. Alle komponentene i partiet kan markedsføres,
bortsett fra de komponenter i stikkprøven som ble funnet ikke å være i samsvar.
Dersom et parti blir avvist, skal det tekniske kontrollorganet eller vedkommende myndighet treffe
passende tiltak for å hindre at partiet blir markedsført. Dersom avvisning av partier forekommer ofte,
kan det tekniske kontrollorganet innstille den statistiske verifiseringen inntil videre.
Produsenten kan på det tekniske kontrollorganets ansvar påføre organets identifikasjonsnummer
under produksjonsprosessen.
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5.5.

Produsenten eller dennes representant skal på anmodning kunne forevise samsvarssertifikatene
utstedt av det tekniske kontrollorganet.

Modul G: Enhetsverifisering
1.

Denne modulen beskriver den prosedyren der produsenten sikrer og erklærer at den aktuelle
komponenten som har fått utstedt sertifikatet nevnt i nr. 2, er i samsvar med kravene i denne
forskrift. Produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området skal påføre komponenten
CE-merkingen og utarbeide en samsvarserklæring.

2.

Det meldte organ skal undersøke komponenten og foreta de nødvendige prøvinger fastsatt i den
eller de relevante europeiske spesifikasjoner nevnt i § 1-3 bokstav j i denne forskrift, eller
tilsvarende prøver, for å sikre at komponenten er i samsvar med de relevante krav i denne
forskrift.
Det tekniske kontrollorganet skal påføre eller få påført sitt identifikasjonsnummer på den godkjente
komponenten og skal utarbeide et samsvarssertifikat i forbindelse med prøvingene som er foretatt.

3.

Formålet med den tekniske dokumentasjonen er å gjøre det mulig å vurdere om komponenten er i
samsvar med kravene i denne forskrift, samt å forstå komponentens konstruksjon, produksjon og
virkemåte.
Dokumentasjonen skal inneholde, i den utstrekning det er relevant for vurderingen:
- en generell typebeskrivelse,
- konstruksjons- og produksjonstegninger og oversikter over komponenter, delenheter, kretser osv.,
- beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og oversikter og
komponentens virkemåte,
- en liste over de europeiske spesifikasjonene nevnt i § 1-3 bokstav j i denne forskriften, som er
anvendt helt eller delvis, og beskrivelser av løsningene som er valgt for å oppfylle de
grunnleggende kravene i denne forskrift når de europeiske spesifikasjoner nevnt i § 1-3 bokstav g
ikke er anvendt.
- resultatene fra konstruksjonsberegninger som er foretatt, undersøkelser som er gjort, osv.,
- prøvingsrapporter,
- komponentenes bruksområde.

Modul H: Full kvalitetssikring
1.

Denne modulen beskriver den prosedyren der produsenten som oppfyller forpliktelsene i nr. 2,
forsikrer og erklærer at de aktuelle komponenter tilfredsstiller de relevante kravene i denne
forskrift. Produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området skal påføre hver
komponent CE-merkingen og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. CE-merkingen skal
ledsages av identifikasjonssymbolet til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for tilsynet
nevnt i nr. 4.

2.

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, sluttkontroll
av komponenter og prøving som fastsatt i nr. 3, og skal være underlagt tilsyn som fastsatt i nr. 4.

3.

Kvalitetssystem
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3.1.

Produsenten skal sende inn søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et teknisk
kontrollorgan.
Søknaden skal omfatte:
- alle relevante opplysninger med hensyn til den planlagte komponentkategori,
- dokumentasjon av kvalitetssystemet.

3.2.

Kvalitetssystemet skal sikre at komponentene er i samsvar med de relevante kravene i denne
forskrift.
Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en
systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, prosedyrer og instrukser. Denne
dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsretningslinjer og prosedyrer som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.
Den skal særlig omfatte en god beskrivelse av:
- kvalitetsmålsettingene, organisasjonsplanen, ledernes ansvar og myndighet med hensyn til
konstruksjons- og komponentkvalitet,
- de tekniske spesifikasjoner for konstruksjon, herunder de europeiske spesifikasjonene nevnt i § 13 bokstav j i denne forskrift, som vil bli anvendt, samt de virkemidler som vil bli benyttet for å
sikre oppfyllelse av de grunnleggende krav i denne forskrift som gjelder for komponentene når de
europeiske spesifikasjonene ikke anvendes i sin helhet,
- teknikkene for kontroll og verifisering av konstruksjon, prosesser og systematiske tiltak som vil
bli anvendt under utformingen av komponentene når det gjelder den aktuelle komponentkategori,
- de tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring, samt prosesser og
systematiske tiltak som vil bli anvendt,
- undersøkelser og prøvinger som vil bli foretatt før, under og etter produksjonen, med angivelse av
hvor ofte de vil finne sted,
- kvalitetsregistrene, inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata, rapporter om
vedkommende personells kvalifikasjoner osv.,
- midler til å overvåke at den fastsatte konstruksjons- og komponentkvalitet oppnås, og at
kvalitetssikringssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det tekniske kontrollorgan skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det tilfredsstiller
kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssystemer som anvender relevante
harmoniserte standarder, er i samsvar med disse kravene.
Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme vedkommende
produktteknologi. Vurderingsprosedyren skal omfatte et besøk til produsentens anlegg. Produsenten
skal underrettes om avgjørelsen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og en
begrunnelse for avgjørelsen.

3.4.

Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
Produsenten eller dennes representant skal holde det tekniske kontrollorganet som godkjente
kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.
Dette organ skal vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt
vil tilfredsstille kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
Organet skal underrette produsenten om sin avgjørelse. Underretningen skal inneholde konklusjonene
fra undersøkelsen og en begrunnelse for avgjørelsen.

4.

Tilsyn på det tekniske kontrollorgans ansvar

4.1

Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det
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godkjente kvalitetssystemet.
4.2.

Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det tekniske kontrollorgans adgang til konstruksjons-,
produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagringssteder, og gi det alle nødvendige opplysninger,
særlig:
- dokumentasjon av kvalitetssystemet,
- kvalitetsregistrene fastsatt i den del av kvalitetssystemet som gjelder konstruksjon, som resultater
av analyser, beregninger, prøvinger osv.,
- kvalitetsregistrene fastsatt i den del av kvalitetssystemet som gjelder produksjonen, som
inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells
kvalifikasjoner osv.

4.3.

Det tekniske kontrollorgan skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å forsikre seg om at
produsenten opprettholder og bruker kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en
revisjonsrapport.

4.4.

Det tekniske kontrollorgan kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike
besøk kan organet om nødvendig foreta eller få foretatt prøvinger for å kontrollere om
kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket, og en
prøvingsrapport dersom det er foretatt en prøving.

5.

Produsenten skal i minst 30 år regnet fra siste produksjonsdag for komponenten ha til rådighet for
nasjonale myndigheter:
- dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,
- endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,
- avgjørelsene og rapportene fra det tekniske kontrollorgan nevnt i nr. 3.4, 4.3 og 4.4.

6.

Hvert teknisk kontrollorgan skal oversende til de andre tekniske kontrollorganene de relevante
opplysninger i forbindelse med utstedte og tilbakekalte godkjenninger av kvalitetssystemer.

7.

Tilleggsbestemmelser; kontroll av konstruksjon

7.1.

Produsenten skal sende inn søknad om kontroll av konstruksjon til et teknisk kontrollorgan.

7.2.

Søknaden skal gjøre det mulig å forstå komponentens konstruksjon, produksjon og virkemåte, og
å vurdere om den er i samsvar med kravene i denne forskrift.
Søknaden skal omfatte:
- de tekniske spesifikasjonene for konstruksjon som er anvendt, herunder de europeiske
spesifikasjonene nevnt i § 1-3 bokstav j i denne forskrift,
- de nødvendige bevis for at de er tilstrekkelige, særlig dersom de europeiske spesifikasjonene nevnt
i § 1-3 bokstav j i denne forskrift ikke er anvendt i sin helhet. Disse bevisene skal omfatte
resultatene av prøvinger foretatt av produsentens eget laboratorium eller av noen på hans vegne.

7.3.

Det tekniske kontrollorgan skal gjennomgå søknaden, og når konstruksjonen er i samsvar med
bestemmelsene i denne forskrift, skal det utstede et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll til
søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene fra kontrollen, vilkårene for dets gyldighet, de
nødvendige data for å bestemme den godkjente design, og eventuelt en beskrivelse av
komponentens virkemåte.

7.4.

Søkeren skal holde det tekniske kontrollorgan som utstedte EF-sertifikatet for
konstruksjonskontroll, underrettet om alle endringer i den godkjente design. Endringer i den
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godkjente konstruksjon krever tilleggsgodkjenning fra det tekniske kontrollorgan som utstedte EFsertifikatet for konstruksjonskontroll når endringene kan innvirke på produktets samsvar med de
grunnleggende krav nevnt i § 4-1 i denne forskrift eller de fastsatte vilkår for bruk av
komponenten. Denne tilleggsgodkjenningen skal gis i form av en tilføyelse til det opprinnelige
EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll.
7.5.

De tekniske kontrollorganer skal oversende de andre tekniske kontrollorganer relevante
opplysninger i forbindelse med:
- utstedte EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og deres tilføyelser,
- tilbakekalte EF-godkjenninger av konstruksjon og deres tilføyelser,
- EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og deres tilføyelser som er nektet utstedt.

Vedlegg VI. Delsystemer: EF-samsvarserklæring
Dette vedlegg får anvendelse på delsystemene nevnt i § 6-2 i denne forskrift for å sikre at de oppfyller de
grunnleggende kravene som gjelder for dem, nevnt i § 4-1 i denne forskrift.
EF-samsvarserklæringen skal utarbeides av produsenten, dennes representant etablert i EØS-området eller,
dersom slik ikke finnes, av den fysiske eller juridiske person som markedsfører delsystemet. Erklæringen og
den medfølgende tekniske dokumentasjonen skal være datert og undertegnet.
Denne EF-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen skal være utarbeidet på de(t) samme språk
som bruksanvisningen nevnt i vedlegg II nr. 7.1.1 og skal inneholde følgende opplysninger:
- henvisning til direktiv 2000/9/EF og til forskriften her,
- navn og adresse til den person som anmodet om EF-kontroll,
- beskrivelse av delsystemet,
- navn og adresse til det tekniske kontrollorganet som utførte EF-kontrollen, nevnt i § 6-2 i denne forskrift,
- alle relevante bestemmelser som delsystemet må overholde, særlig eventuelle driftsbegrensninger eller
driftsvilkår,
- resultatet av EF-kontrollen nevnt i vedlegg VII (EF-samsvarssertifikat),
- opplysninger om den person som har myndighet til å undertegne en juridisk bindende erklæring for
produsenten eller dennes representant eller, dersom slik ikke finnes, den fysiske eller juridiske person som
markedsfører delsystemet.

Vedlegg VII. Delsystemer: Samsvarsvurdering
1. EF-kontroll er den fremgangsmåte der et teknisk kontrollorgan, etter anmodning fra produsenten eller
dennes representant etablert i EØS-området eller, når slik ikke finnes, den fysiske eller juridiske
person som markedsfører delsystemet, kontrollerer og bekrefter at et delsystem er:
- i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift og andre relevante bestemmelser iht. EØS-avtalen,
- i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og
- gjort ferdig.
2. Kontrollen av delsystemet foretas på hvert av følgende trinn:
- konstruksjon,
- bygging og godkjenningsprøvinger når delsystemet er gjort ferdig.
3. Den tekniske dokumentasjonen som medfølger kontrollsertifikatet skal inneholde følgende:
- konstruksjonsplaner og beregninger, elektriske og hydrauliske oversikter, styrekretsskjemaer,
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beskrivelse av databehandlingssystemer og automatikksystemer, drifts- og vedlikeholdsinstrukser osv.,
- en liste over sikkerhetskomponentene nevnt i § 4-2 i denne forskrift som er brukt i delsystemet,
- kopier av EF-samsvarserklæringen fastsatt i vedlegg IV for disse sikkerhetskomponentene, sammen
med de tilhørende konstruksjonsplaner og aktuelle beregninger og en kopi av rapportene om
eventuelle andre prøvinger og kontroller som er foretatt.
4. Dokumentasjon og korrespondanse i forbindelse med EF-kontrollprosedyrer skal være utarbeidet på
de(t) samme språk som bruksanvisningen nevnt i vedlegg II nr. 7.1.1.
5. Tilsyn
5.1 Formålet med tilsynet er å sikre at forpliktelsene som følger av den tekniske dokumentasjonen blir
. oppfylt under konstruksjonen av delsystemet.
5.2 Det tekniske kontrollorganet med ansvar for EF-kontroll skal ha permanent adgang til
. produksjonsanleggene, lagre og om nødvendig til prefabrikkeringsområder, prøvingsanlegg og mer
generelt til alle steder det mener det må besøke for å utføre sin oppgave. Produsenten eller dennes
representant eller, dersom slik ikke finnes, den fysiske eller juridiske personen som markedsfører
delsystemet, skal overlevere organet eller sørge for at det får overlevert alle dokumenter som er
nødvendige for dette formål, særlig arbeidstegningene og den tekniske dokumentasjonen for
delsystemet.
5.3 Det tekniske kontrollorganet med ansvar for EF-kontroll skal med jevne mellomrom foreta revisjoner
. for å forsikre seg om at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Ved hvert besøk skal det gi de
ansvarlige for produksjonen en revisjonsrapport. Det kan kreve å bli kalt inn for å inspisere de
forskjellige stadier i arbeidet.
5.4 Det tekniske kontrollorgan kan dessuten besøke produksjonsanleggene uanmeldt. Under slike besøk
. kan det foreta fullstendige eller delvise revisjoner. Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide en
rapport fra besøket og eventuelt gi de ansvarlige for produksjonen en revisjonsrapport.
6. Hvert teknisk kontrollorgan skal med jevne mellomrom kunngjøre de relevante opplysninger om:
- alle mottatte søknader om EF-kontroll,
- alle utstedte EF-kontrollsertifikater,
- alle EF-kontrollsertifikater som er nektet utstedt.

Vedlegg VIII. Minstekriterier som medlemsstatene skal ta hensyn til ved
utpeking av organer
1. Organet, dets leder og personalet med ansvar for å foreta kontrollene, skal verken være konstruktør,
produsent, leverandør eller montør av sikkerhetskomponenter eller delsystemer som de undersøker,
eller en representant for noen av disse parter eller den fysiske eller juridiske personen som
markedsfører disse sikkerhetskomponentene eller delsystemene. De skal ikke være involvert, verken
direkte eller som representanter, i konstruksjonen, produksjonen, byggingen, markedsføringen,
vedlikeholdet eller driften av disse sikkerhetskomponentene eller delsystemene. Dette utelukker ikke
muligheten for utveksling av teknisk informasjon mellom produsenten og det tekniske kontrollorganet.
2. Organet og dets kontrollpersonale skal foreta kontrollene med den største profesjonelle integritet og
tekniske kompetanse og må være fritt for alt press og alle påvirkningsmidler, særlig økonomiske, som
kan virke inn på deres skjønn eller resultatet av kontrollen, særlig fra personer eller grupper av
personer som har interesser i resultatet av kontrollene.
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3. Organet skal ha tilgjengelig nødvendig personale og ha de nødvendige midler så organet på en
hensiktsmessig måte kan utføre de tekniske og administrative oppgaver som er forbundet med
kontrollene, og det skal også ha tilgang til utstyr som er nødvendig for å foreta særskilt kontroll.
4. Personalet med ansvar for kontroll skal ha:
- god teknisk og faglig opplæring,
- tilfredsstillende kjennskap til kravene ved den kontrollen de foretar og tilstrekkelig erfaring med slike
kontroller,
- nødvendig ferdighet i å utstede sertifikater og utarbeide registre og rapporter som er nødvendige som
bekreftelse på at kontrollen er utført.
5. Det skal sikres at kontrollpersonalet er uavhengig. Dets lønn skal verken være avhengig av antall
foretatte kontroller eller resultater fra slike kontroller.
6. Organet skal tegne ansvarsforsikring.
7. Organets personale skal ha taushetsplikt (unntatt vis-à-vis vedkommende forvaltningsmyndighet i
Norge) om alle forhold det får kjennskap til ved utføringen av sine oppgaver etter denne forskrift.

Vedlegg IX. CE-samsvarsmerking
CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene «CE», i følgende grafiske utforming:

Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet som framgår av modellen ovenfor,
overholdes.
De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde, som ikke kan være
mindre enn 5 mm. Dette minstemålet kan fravikes for små sikkerhetskomponenter.
CE-merkingen skal etterfølges av de to siste sifrene i det årstall da merkingen ble påført og av
identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan som administrerer fremgangsmåtene i § 5-3 i denne
forskrift.
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Veiledning for stolheiser og småkabinbaner som er godkjent etter reglene som
gjaldt før 03.05. 2004
1. Innledning
Taubaneloven og taubaneforskriften trådte begge i kraft 01.07.2017. Det gjelder en del felles krav til
taubaner for persontransport som ble godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004 og godstaubaner, og
enkelte tilleggskrav for de enkelte typer taubaner.
Bestemmelsene i det nye regelverket er i større grad funksjonelle enn det tidligere detaljerte regelverket.
Denne veilederen er ment å angi hvilke krav i de tidligere forskriftene som må være oppfylt for at en skal
anses å oppfylle kravene del IV og V i gjeldende taubaneforskrift. Nærmere opplysninger om
framgangsmåten ved denne vurderingen finnes på SJTs nettsted(www.sjt.no).
Gjeldende forskriftsbestemmelser er gjengitt i rød tekst, mens tidligere forskriftstekst er angitt i svart tekst
som veiledning.

2. Veiledning
Del IV Felles krav til taubaner for persontransport som er godkjent etter reglene som
gjaldt før 03.05. 2004 og godstaubaner
Kapittel 10. Felles krav til taubaner
§ 10-1. Teknisk tilstand
Taubanevirksomheten plikter å opprettholde og, om nødvendig, forbedre anleggets tekniske stand slik
at anlegget er sikkert i bruk.
§ 10-2. Generelle tekniske krav
Taubaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Traseen skal være ryddet, tilstrekkelig bred og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for
fare, f.eks. ved å skades av bevegelige deler.
For stolheiser gjelder i tillegg følgende:
a) Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal med god
margin være tilstrekkelig til at stolens laveste del, som regel fotbøylen, ikke kan berøre
bakken eller snødekket.
b) Adkomster til og fra selve stolområdet, skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse
gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være tydelig merking.
For alle svevebaner gjelder i tillegg følgende:
Der enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter over bakkenivå skal det sikres slik at ingen
skades ved fall.
§ 10-3. Oppbevaring av dokumentasjon
Taubanevirksomheten plikter å oppbevare de tegninger og den dokumentasjon som taubaneanlegget
er godkjent på bakgrunn av. Ved endringer skal tegninger og dokumentasjon oppdateres, og det skal
fremgå hvilke endringer som er foretatt.
Veiledning til § 10-3:
Taubanevirksomheten skal kunne framlegge den dokumentasjon som framgår av approbasjonsbrevet
som ble utstedt i tilknytning til førstegangstilsynet for foreliggende utforming. Denne dokumentasjon
omfatter:

a) Tegning i målestokk 1:1000 eller større av anleggets vertikalprofil som viser følgende:
i. terrengforløp i baneaksen samt minst 30 m foran påstigningspunktet og 30 m
etter avstigningspunktet. Dersom terrenget heller sideveis mer enn 20 % skal
også aksen 1 m utenfor stolkanten tegnes inn.
ii. vertikale og horisontale avstander til alle installasjoner, terrengmessige
formasjoner og anlegg (bygninger, el. ledninger, veier, jernbaner etc.) som
krysser, er bygd eller er så nær baneaksen at det kan influere på heisens drift
iii. plassering av stasjoner, master, på- og avstigningsplasser
iv. tauføring med tomme og belastede stoler
v. den linje som fotbøylene beskriver ved oppstart og bremsing i de områdene der
avstanden til bakke eller ovennevnte installasjoner og anlegg kan være kritiske
vi. mastehøyder, mastehelning, mastenummer med utgangspunkt i nedre stasjon,
antall ruller i hvert rullebatteri og sporvidde.
Lengde- og høydekoordinater skal angis på topp av fundamenter, samt for
tauopplagring på drivskive, vendeskive og alle rullebatterier.
b) Tegninger i målestokk 1:200 eller større, som viser de arrangementsmessige løsninger i
tilknytning til på- og avstigningsplasser, samt beskriver hvordan disse skal fungere i
forhold til tilkomst, avkjøring, inngjerding og køsystem etc.
c) Beregninger av taukrefter, helnings- og brytningsvinkler ved alle rullebatterier,
reaksjonskrefter mellom tau og rullebatterier, rulletrykk, pilhøyder og
strammeinnretningens bevegelse. Spesifikasjon av bæretrekktau med angivelse av
taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder og minimum
effektiv bruddlast.
d) Beregning av sikkerhet mot glidning mellom bæretrekktau og drivskive.
e) Drivstasjon:
i. Fundamenttegninger og -beregninger
ii. Sammenstillingstegning(er)
iii. Tegninger som viser tilfredsstillende pendlingsfrihet for den komplette stol med
klemme
iv. Detaljtegninger av:
1. kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
2. drivskive
3. bremser
4. bærende konstruksjoner
v. Styrkeberegning av de i pkt. iv. angitte deler. For roterende drivskiveaksel skal
det foreligge utmattingsberegninger
f) Vendestasjon:
i. Fundamenttegninger og -beregninger
ii. Sammenstillingstegning(er)
iii. Tegninger som viser tilfredsstillende pendlingsfrihet for den komplette stol med
klemme
iv. Detaljtegninger av:
1. aksler
2. vendeskive
3. bærende konstruksjoner
v. Styrkeberegning av de i pkt. iv. angitte deler. For roterende vendeskiveaksel
skal det foreligge utmattingsberegninger
g) Strammeanordning:
i. Fundamenttegninger og -beregninger
ii. Sammenstillingstegninger(er) med:
1. spesifikasjon av strammetau (jamfør c) eller annen strammeinnretning
2. angivelse av størrelsen på strammingen (vekt av motvekt)
iii. Detaljtegninger av:
1. tauskiver m/aksler og lager

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

2. strammevogn eller annen strammeinnretning
3. justeringsanordninger for strammeinnretningen
4. bærende konstruksjoner
iv. Styrkeberegninger av de i pkt. III. angitte deler
Master:
i. Fundamenttegninger og -beregninger
ii. Sammenstillingstegning m/leidere, arbeidsplattformer, rullebatterier,
tauløftebukk etc.
iii. Tegninger som viser tilfredsstillende pendlingsfrihet for den komplette stol med
klemme
iv. Detaljtegninger av:
1. rullebatterier
2. taufangere
3. arbeidsplattformer
v. Styrkeberegninger av master og fundamenter
Stoler og klemmer:
i. Sammenstillingstegning av stol m/klemme og oppheng
ii. Detaljtegning av:
1. alle deler i klemmen
2. bærende deler og forbindelser til klemmer, oppheng og stol
3. sikkerhetsbøylen
iii. Styrkeberegninger av klemmer og bærende deler til klemmer, oppheng og stol
iv. Rapport fra anerkjent materialprøveanstalt over at stoler og klemmer er blitt
typeprøvet for utmatting
For stolheiser med utløsbare klemmer:
i. Tegninger av arrangementer med tilhørende overvåkingssystem og innretninger
til prøving av klemkraften
Beskrivelse med prinsipp- og koblingsskjema for det elektriske anlegget
Beskrivelse med prinsipp- og koblingsskjema for det hydrauliske anlegget
Leverandørens drifts- og vedlikeholdsinstrukser
Redningsplan
Dokumentasjon på at klemmer og viktige sveiste forbindelser i stoler er undersøkt for
materialfeil med tilfredsstillende resultat. Prøvemetode skal angis
sertifikat for bæretrekktau, samt eventuelle strammetau, tau som holder master på
isbreer o.l.
Eventuell tilleggsdokumentasjon det er stilt krav om

Dokumentasjonen i bokstavene k, l og m skal være på norsk.
I tillegg kommer grunnlagsdokumentasjon for godkjennelser fra andre etater.
§ 10-4. Krav til materialer, konstruksjon og utrustning
Taubanen med dertil hørende maskineri skal med hensyn til materialer, konstruksjon og utrustning
være av en slik utførelse at den under alle forhold har betryggende sikkerhet.
§ 10-5. Sporvidde, klaringer og avstander
Sporvidden skal være så stor at kjøretøy og medbringere har tilfredsstillende pendlingsfrihet i forhold
til hverandre eller faste hindringer som master, ved største pendling av kjøretøyene og utsving av tau
under drift. For åpne kjøretøy kan det i tillegg kreves en sikkerhetsavstand.
For svevebaner skal minste avstand til bakken, snødekket, trær, kabel eller annen hindring under
ugunstigste forhold fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau være slik at man oppnår tilstrekkelig
sikkerhet mot kollisjon.
Største tillatte avstand til bakken skal bestemmes ut fra type av kjøretøy, redningsutstyr og om
taubaneanlegget er for offentlig eller begrenset personbefordring.

Veiledning til § 10-5:
Mellom stoler og master skal tverrpendlingsfriheten minst være 19,3° (35 %). Videre skal det minst
være 0,5 m klaring til master ved en tverrpendling på 11,3° (20 %).
Mellom opp- og nedgående tau skal avstanden være så stor at klaringen mellom to møtende stoler
som pendler mot hverandre med utsving 11,3° (20 %) minst har en avstand på 1,0 m.
Mellom en stol som pendler 11,3° (20 %) sideveis skal klaringen til trær, steinblokker o.l. minst være
1,5 m i alle retninger ved ugunstigste forhold og største dynamiske nedheng.
Ved samtidig tverr- og langspendling på 19,3° (35 %) skal opphengingsanordninger fritt kunne
passere rullebatterier.
Klemmenes tverrpendlingsfrihet må minst være 11,3° (20 %).
Avstanden fra stolens nederste del (fotbøyle) til bakke, bru, permanent bygd nett e.l., målt vertikalt og
under ugunstigste forhold, skal normalt ikke være over 15,0 m. Over en lengde lik 2 x stolavstanden,
dog maksimalt 50 m, kan denne avstanden økes til 18,0 m.
Mellom endestasjonene skal avstanden mellom stolens nederste del og bakke eller snødekke minst
være 2,5 m ved ugunstigste forhold og største dynamiske nedheng. Avstanden kan minskes til 2,0 m
dersom terrenget under er utilgjengelig eller inngjerdet. Gjerdet skal i så fall settes minst 2,0 m fra
stolens ytterkanter og rekke minst 1,0 m over snødekket. Over nedfarter og skiløyper som prepareres
skal tilsvarende, ved ugunstigste forhold og største dynamiske nedheng, minste avstand til bakke eller
snødekke være 3,5 m.
Ved endestasjonene skal stolene kunne passere med tilstrekkelig klaring til begge sider ved den
største pendling som kan forekomme. Klaringen mellom lastet stol og stasjoners faste utstyr skal være
så stor at det ikke foreligger fare for fastklemming dersom passasjerene f.eks. har armene utenfor
stolen. Klaringen innad skal være minst 0,5 m, og utad må den ikke underskride 1,0 m ved utsving
5,7° (10 %) fra loddlinjen. Dette krav gjelder også for ytterkant av eventuelle dører, vinduer o.l. som
kan åpnes mot stolbanen.
Ved tilnærming, parallellføring eller kryssing av vei, jernbane e.l. skal det holdes en minsteavstand
mellom stoler og nødvendig fri profil for veien, jernbanen e.l. på 1,5 m. Det skal tas hensyn til en
sideveis forskyvning av bæretrekktauet på 20% av det største nedheng ved jevn bevegelse. Jamfør
for øvrig relevante myndigheters forskrifter.
Ved tilnærming, parallellføring eller kryssing av strømførende luftledninger skal disse ikke påvirke
banens elektriske anlegg på ugunstig måte. Ved en eventuell totalavsporing skal ikke bæretrekktauet
kunne komme i farlig nærhet av, eller i direkte berøring med, strømførende ledninger. For å hindre
dette skal det treffes nødvendige tiltak som f.eks. ekstra taufangere, fangkabler, fast overbygg eller
andre beskyttelsestiltak, jamfør stedlig elektrisitetstilsyn/ledningseier.
Luftledning og opphengstau for sikkerhetsstrømkrets, telefon etc. skal føres så høyt at de i alle
belastningstilfeller er over bæretrekktauet. De skal fortrinnsvis anbringes i baneaksen.
§ 10-6. Tauenes opplagersikkerhet i mastene
Bæretau for totausbaner og godstaubaner skal alltid være i kontakt med bæretauskoene. Dette gjelder
også for ugunstigste forhold for taubane ute av drift.
Bæretrekktau for stolheiser og småkabinbaner, samt trekktau for skitrekk skal ha tilstrekkelig
opplagertrykk på tauruller, tauskiver og rullebatterier for å forhindre avsporing. Rullebatterier og
tauskiver skal være forsynt med innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
For trekktau på totausbaner skal det være føringer i mastene som sikrer at tauet legger seg ned på
taurullene/tauskivene.
§ 10-7. Stasjoner, drivmaskineri og bremser

Stasjoner skal være slik arrangert at trafikken kan avvikles på en betryggende måte. Hverken
maskinanlegg, elektriske anlegg eller kjøretøy/medbringere skal utsette personale eller passasjerer for
unødig fare eller ulempe.
Alle rom som ikke er beregnet for offentlig adgang skal sperres for uvedkommende.
Svevebaner skal foruten hoveddrivverk ha en uavhengig nøddriftsmotor.
For svevebaner og kabelbaner skal hoveddrivverket normalt være utstyrt med to bremser som er
uavhengige av hverandre. Den ene av bremsene skal virke direkte på drivskiven. Hver av bremsene
skal kunne stoppe taubaneanlegget med en sikkerhetsmessig forsvarlig retardasjon.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking, utmatting
eller overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i henhold til
anerkjente normer og god praksis med hensyn til den risiko som er forbundet med den aktuelle
komponent.
Alt nødvendig utstyr for overvåking av taubaneanleggets drift skal være samlet på kjøreplassen.
Veiledning til § 10-7:
Generelt
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for fare,
f.eks. ved å rammes av utpendlende stoler eller skades av andre bevegelige deler.
Stolheisen skal ha skilt som angir fabrikat, typebetegnelse, produksjonsår og produksjonsnummer.
Skiltet skal normalt være festet på bærende konstruksjoner på drivstasjonen.
Maskineri
Maskineri med tilhørende utstyr (motor, brems, veksel m.m.) skal være vernet mot inngrep fra
uvedkommende, og tilstrekkelig beskyttet mot regn, snø, is, oljesøl, skitt o.l. Det skal være best mulig
sikret mot brann, konferer med stedlig brannmyndighet.
Maskineri og øvrig utstyr skal være lett tilgjengelig for kontroll, smøring og vedlikehold. Plattformer,
rekkverk og leidere skal monteres i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå sikre og gode
arbeidsforhold.
Forbrenningsmotor skal ha effektiv lyddemper. Avgassene skal bortledes slik at de ikke fører til skade
eller ubehag for noen.
Aksler, tannhjulsveksler, koplinger, tauskiver, tauruller og andre roterende deler skal være forsvarlig
skjermet for å hindre personskader.
For lavt smøreoljetrykk i girkasse samt for høy temperatur på hovedmotor skal utløse nødstopp.
Hydraulisk drevne innretninger skal beskyttes av overtrykksventiler, tilbakeløpsventiler,
lufteanordninger, dreneringsmuligheter for kondensvann etc. i nødvendig utstrekning for å sikre en
sikker funksjon selv ved utilsiktet trykkøkning, trykkfall, ledningsbrudd etc. Hydrauliske ledninger,
koplinger etc. skal ha en sikkerhet på minst 3, øvrige hydrauliske deler skal ha en sikkerhet på minst
1,5 basert på overtrykksventilens utløsningstrykk.
Som drivmaskineri skal det være installert to motorer med uavhengige energikilder, hovedmotor og
nøddriftmotor. Som hovedmotor benyttes normalt en elektromotor og som nøddriftmotor en
forbrenningsmotor. Motorene skal kunne kjøres uavhengig av hverandre og begge motorene må
kunne starte banen uten rykk. Banen skal kunne kjøres fullastet i begge retninger med hovedmotor
som nøddriftmotor. Mekanisk omkopling fra hovedmotor til nøddriftmotor skal utløse en farestopp. Ved
drift med passasjerer er det ikke tillatt å kjøre heisen med nøddriftmotor i annet enn
evakueringssituasjoner og da kun for å tømme heisen for passasjerer.

Hovedmotoren skal kunne kjøre banen i gang i begge retninger med en akselerasjon på minst 0,15
m/s² når banen er fullt belastet.
Ved normal drift skal hastigheten ikke avvike mer enn ± 5 % fra største til minste belastning på
stolheisen.
Nøddriftmotoren skal kunne kjøre banen i gang i begge retninger når banen er fullt belastet. Det skal
maksimalt gå 15 min. fra driftsstans med hovedmotor inntreffer og inntil banen er kjøreklar med
nøddriftmotor.
Med nøddriftmotoren skal stolene kunne kjøres til en av stasjonene innen maksimalt 1 time.
Hovedmotoren skal kunne bremse den fullastede stolheisen i begge kjøreretninger med en
tilfredsstillende bremsevirkning. Umiddelbart før, eller senest ved stillstand, skal driftsbremsen
automatisk gå på.
Det skal være en overvåkingsanordning som sikrer at det opptredende turtallet på hovedmotoren ikke
avviker utillatelig mye og ikke mer enn 20 % fra det forutsatte turtallet. Et utillatelig stort avvik skal
utløse nødstopp.
Det skal være en overvåkingsanordning som sikrer at det forutsatte forholdet mellom turtallet på
hovedmotoren og turtallet på drivskiven ikke avviker utillatelig mye og ikke mer enn 20 % fra det
forutsatte. Et utillatelig stort avvik skal utløse farestopp.
Drivskiven skal lett kunne koples fra hoveddrivverk og kraftoverføringen skal gå direkte fra
nøddriftmotor til drivskive (utenom girkasse etc.) i følgende tilfeller:
−
−

når heistraseen er vanskelig farbar til fots og evakuering ut av heistraseen er vanskelig
ved særdeles ugunstige klimatiske betingelser

Ved bruk av bremser skal motorens pådrag automatisk reguleres ned eller koples ut.
Direkte på drivskiven skal det være montert en tilbakeløpsovervåking som automatisk stopper heisen
ved utilsiktet bakoverkjøring. Overvåkingen skal automatisk utløse farestopp.
Vendeskiven skal ha utstyr som automatisk stopper heisen i god tid før et lager havarerer og senest
når skivens ytterste sidekant/støttering er 8 mm ute av sin opprinnelige posisjon. (Dette kan f.eks.
gjøres ved å montere en bryterpinne maksimalt 8 mm over og en bryterpinne maksimalt 8 mm under
skivens støttering, ring for gummifôringen e.l., i heisens senterlinje. Bryterpinnens virkemåte må ikke
hindres av isskrapen.)
Driv- og vendeskive skal utstyres med isskrape. Isskrapen skal minst tåle en kraft på 5 kN ytterst på
spissen.
Bremser
Stolheiser skal normalt være utstyrt med to elektrisk og mekanisk uavhengige bremser, en driftsbrems
og en sikkerhetsbrems. I tillegg skal det være mulig å bremse heisen elektrisk ved hjelp av
hovedmaskineriet. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved både for- og bakoverkjøring av
heisen. Sikkerhetsbremsen skal virke direkte på drivskiven eller på egen bremseflate i direkte
forbindelse med drivskiven.
Driftsbrems og sikkerhetsbrems skal hver for seg kunne stoppe stolheisen med en midlere retardasjon
av minst 0,4 m/s² og maks. 1,0 m/s² under ugunstigste belastningsforhold i begge kjøreretninger.
Tilsammen bør de ikke gi større retardasjon enn 1,5 m/s². Bremsevirkningen skal ikke være så sterk at
det kan gi uakseptable bevegelser, eksempelvis i bæretrekktauet eller strammeanordning.
Sikkerhetsbrems kan utelates dersom helningen er så liten at heisen ved egen friksjon stopper med en
retardasjon på minst 0,25 m/s² når drivkraften koples fra eller ved brudd i overførende maskindeler
(aksler, drev o.l.).

Bremsekraften for drifts- og sikkerhetsbrems skal framskaffes med vekter eller lett justerbare styrte
trykkfjærer som automatisk gir bremsevirkning når bremsene utløses. Slitasje på bremsebelegget skal
lett kunne kontrolleres. Bremsene skal kunne løftes av manuelt hver for seg.
Hver brems skal kunne holde minst 1,5 ganger største statiske moment. Bremsedeler skal ha en
sikkerhet mot brudd på minst 3,5 ganger mot materialets strekkfasthet.
Bremsene skal ha hensiktsmessige og manuelt lettbetjente bremsløftere.
Kraftoverføringen mellom driftsbrems og drivskive må ikke foregå ved kileremmer, kjedetransmisjon
e.l.
Nødstopp skal utløses og driftsbremsen skal automatisk tre i funksjon dersom:
−
−
−
−
−

høyeste tillatte kjørehastighet overskrides med mer enn 10 %
stoppanordninger benyttes og når styrestrøm- eller sikkerhetsstrømkretsen brytes
energitilførselen til motoren blir uregelmessig eller forsvinner
dreiemomentet endrer seg utillatelig
sikkerhetsbremsen er tvangsmessig forhindret i å gå på

For heiser med transportbånd skal nødstopp utløses og driftsbremsen tre i funksjon og stoppe banen
dersom høyeste tillatte kjørehastighet ved bruk av transportbånd overskrides med mer enn 10 %.
Maskineriet skal kunne stanses og driftsbremsen skal kunne utløses fra kjøreplass.
Dersom driftsbremsen ikke går av ved oppstart av heisen, eller dersom den går på under drift, skal
dette utløse nødstopp.
Farestopp skal utløses og sikkerhetsbremsen skal automatisk og uavhengig av nettspenning tre i
funksjon dersom:
−
−
−

høyeste tillatte hastighet overskrides med mer enn maksimalt 15 %. Denne overvåking skal
registrere hastigheten direkte på drivskiven
heisen utilsiktet går bakover
driftsbremsen er tvangsmessig forhindret i å gå på

Maskineriet skal kunne stanses og sikkerhetsbremsen skal kunne utløses fra kjøreplass, toppvaktbu,
nøddriftmotor samt fra på- og avstigningsplass. I tillegg skal bremsen kunne utløses manuelt fra lett
tilgjengelig plass på drivstasjonens publikumsområde. En slik utløsning av sikkerhetsbremsen skal
utløse farestopp.
For å kunne tømme heisen skal sikkerhetsbremsen kunne brukes som manøverbrems.
Normalstopp skal kunne utløses fra kjøreplass, toppvaktbu samt på- og avstigningsplass.
Dersom banen, når den stoppes med full last oppover uten bruk av bremser, har en retardasjon som
overstiger 1,0 m/s² eller får uakseptable svingninger, skal banen kunne stoppes ved hjelp av
hovedmotoren (elektrisk stopp) på en slik måte at retardasjonen ikke overstiger 1,0 m/s² eller slik at
svingningene blir akseptable.
Stasjoner med løsbare klemmer
Akselerasjon og retardasjon av stoler må være jevn og behagelig. Dersom akselerasjon eller
retardasjon av stolene avviker utillatelig mye fra den forutsatte skal dette utløse nødstopp. I det
området der det sitter publikum i stolen må det ikke oppstå ubehagelige bevegelser i stolen,
eksempelvis som følge av sammenstøt med føringer etc. selv om stolen er ensidig belastet.
Stolavstanden må kunne endres slik at stolene kan fordeles jevnt utover uavhengig av hvor mange
stoler som benyttes.

Inn- og utkopling av sporveksler som benyttes for å lede stoler inn og ut av banen skal overvåkes.
Dersom innkoplet sporveksel utgjør en fare for stoler som allerede er på tauet, skal nødstopp utløses
før fare oppstår.
Stolavstanden skal overvåkes slik at minste stolavstand ikke underskrides. Ved utillatelig liten
stolavstand skal det utløses nødstopp.
Inn- og utkopling av løsbare klemmer skal skje mekanisk og tvangsvis. Under inn- og utkopling skal
klemme og tau ha samme hastighet.
Det skal overvåkes at klemmen har et korrekt grep omkring tauet før stolen forlater stasjonen. Dersom
klemmen ikke sitter korrekt på tauet, skal det utløses nødstopp.
Det skal overvåkes at klemmen har korrekt åpning før den koples inn på tauet. Feil åpning på
klemmen skal utløse nødstopp.
Det skal overvåkes at kabindører som lukkes automatisk virkelig er lukket. Dersom slike dører ikke er
lukket før de forlater stasjonen skal nødstopp utløses.
Klemkraften til klemmene skal prøves. Ved for liten klemkraft skal nødstopp utløses.
Prøving av klemkraften til klemmene skal skje etter en av følgende metoder:
−
−

Direkte prøving av klemkraften etter tilkopling til tauet.
Indirekte prøving av fjærkraften før tilkopling til tauet.

Det skal overvåkes at klemmen åpnes og koples korrekt fra tauet. Feil ved utkoplingen skal utløse
nødstopp.
Fallsikring
I område hvor enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 m og mindre enn 3,0 m over bakkenivå skal det
settes opp en skrålem, et fangnett e.l. i hele stasjonens bredde. Skrålemmen skal gå fra gulv til bakke
og ha maksimalt 30° helning, lengden på fangnettet skal minst være 2,0 m.
I område hvor enden av stasjonsgulvet er mer enn 3,0 m over bakkenivå skal det settes opp et
fangnett e.l. i hele stasjonens bredde. Lengden på fangnettet skal minst være 3,0 m.
Fangnett skal anbringes 1,25 - 1,5 m under fotbøylen på en belastet stol.
Fangnett skal dimensjoneres for minimum den dobbelte tillatte nyttelast i en stol, og skal være
bestandige overfor klimatiske påkjenninger og sollys. Avstivninger og tverrforbindelser i eventuelle
innfestingsrammer må ikke medføre ulykkesrisiko.
Strammeanordning
Strammeanordningen med eventuelle skiver, motvekt, strammevogn, hydraulikksylindere etc. skal ha
nødvendig fritt bevegelsesrom. De skal ikke kunne kile seg fast, spore av, hindres av is eller på annen
måte bli hindret i sin bevegelse. Strammevognens plassering samt tilgjengelig bevegelsesmulighet i
begge retninger skal kunne leses av på en lett synbar skala.
Bevegelsesområdet til strammevogn, motvekt etc. skal begrenses av endestoppere for begge
bevegelsesretninger. Det frie bevegelsesområdet til strammevognen og strammekraftgiveren
(motvekt, hydraulikksylinder e.l.) skal, i begge bevegelsesretninger, begrenses av endebrytere som
utløser nødstopp før disse innretningene beveger seg ut av sitt frie bevegelsesområde.
Utenfor det frie bevegelsesområdet skal det være et bevegelsesområde som er så stort at hverken
strammevogn eller strammekraftgiver kan nå sin endestopper ved bruk av nødstopp eller farestopp.
Hvis bæretrekktauet har forlenget seg slik at strammeinnretningen eller vendeskiven nærmer seg sin
endestilling må tauet kortes inn.

Viktige deler av strammeinnretningen som: tau, skiver, hydraulikksylindere, endefester etc. må være
lett tilgjengelige for kontroll.
Det skal finnes festepunkt på strammestasjonen for oppstramming av bæretrekktauet. Største tillatte
belastning skal angis ved hvert festepunkt.
a. Stramming med motvekt
Motvekt skal være helt innebygd eller være forsvarlig gjerdet inn for å hindre personskader ved
bevegelse av motvekten og for å hindre ferdsel under motvekten.
Sjakt for motvekt skal være tilgjengelig for inspeksjon både fra bunn og topp. Den skal være drenert
og vernet mot inntrenging av snø og vann slik at eksempelvis is ikke kan danne seg i bunnen av
sjakten.
Justeringsanordningen for motvekten (strammevinsjen) skal normalt ha selvsperring som sikrer mot
tilbakeslag. For hånddrevne spill skal sveivekraften ikke overstige 250 N (25 kp). Strammetauet skal
minimum ha 3 vindinger på vinsjen i oppstrammet tilstand.
Justeringsanordninger uten tilfredsstillende tilbakeslagssikring skal sikres med ekstra sikringstau.
Sikringstauet skal være oppspent med ca. halve belastningen i strammetauet
b. Hydraulisk stramming
Det skal være innretninger som forhindrer at et plutselig trykkfall i det hydrauliske systemet gir
utillatelig store bevegelser i strammevognen. Det skal være en overtrykksventil som hindrer at trykket
stiger mer enn maksimalt 10 % over det forutsatte.
Dersom kraften som påføres strammeskiven kommer utenom det forutsatte kraftintervall i
beregningene eller endres mer enn +/-15 %, skal dette utløse normalstopp. Oljepumpen skal stoppe
automatisk dersom denne kraften øker med mer enn 15 % over maksimum verdi.
Det skal være en måleinnretning som viser trykket i strammesylinderen.
Det skal være en måleinnretning som viser mengden olje på hydraulikktanken. Tanken og
hydraulikkopplegget skal ha hensiktsmessige dreneringsmuligheter for kondensvann.
Det skal være mulig å pumpe opp trykket manuelt.
Dersom stenge- eller omkoplingsinnretninger på det hydrauliske anlegget ikke kan avlåses eller
avsperres skal en feilstilling av disse utløse nødstopp.
Ved bruk av flere hydraulikksylindere skal det ikke kunne oppstå trykkforskjell mellom disse.
§ 10-8. Utstyr i master
Sikkerheten mot brudd i alle mekaniske innretninger i mastene skal være som angitt i relevante norske
standarder.
Tauruller og rullebatterier skal være konstruert slik at tauene føres på en sikker måte i mastene.
Veiledning til § 10-8:
I mastene skal det være faste løftepunkt over tauet hvor løfteutstyr, for å løfte av tauet og løfte
rullebatteriene ned på bakken, kan festes. Ved nedholdsmaster skal det være faste løftepunkt over
tauet hvor løfteutstyr for å løfte rullebatteriene ned på bakken, kan festes. Videre skal det være faste
løftepunkt under tauet (f.eks. nedstøpt i bakken) hvor løfteutstyr til å løfte av tauet kan festes.
Løftepunktene skal dimensjoneres for de største opptredende tauopplagringskrefter i masten,
henholdsvis vekt av batteriet. Største tillatte løftekraft skal angis ved hvert enkelt løftepunkt.
Fôrede tauruller skal ha sideflens av metall. Spordybden på tauruller til bæretrekktau (D1-D2)/2 skal
minst være lik 1/4 av taudiameteren og minst lik 10 mm.

D1 = diameter av ytre sideflens i mm.
D2 = diameter i spor på ny fôring i mm.
Sideflensen skal rekke minst 1/10 av taudiameteren dog minst 3 mm utover tilgrensende fôring.
For heiser med demonterbare sideflenser og kjørehastighet større enn 2,5 m/s skal inngangsrullen på
hvert rullebatteri utføres med sideflenser av stål eller annet materiale med de nødvendige tilsvarende
egenskaper.
For heiser med demonterbare sideflenser og kjørehastighet mindre enn 2,5 m/s skal inngangsrullen på
hvert rullebatteri utføres med ytre sideflens av stål eller annet materiale med de nødvendige
tilsvarende egenskaper.
Master skal være tydelig nummerert i stigende rekkefølge fra nedre stasjon. Numrene skal angis på
eget skilt eller males direkte på mast på den siden som vender mot nedre stasjon. Tallhøyden skal
minst være 15 cm.
§ 10-9. Kjørehastighet og tillatt kapasitet
Kjørehastigheten skal velges slik at en får en rolig og sikker framføring av kjøretøy, spesielt over
master, uten for store akselerasjoner. (Retardasjoner under oppbremsing skal ikke sette driften i fare.)
For omløpsbaner hvor på- og avstigning skjer mens banen er i bevegelse, skal kjørehastigheten være
slik at på- og avstigning kan skje på fullt forsvarlig måte.
For omløpsbaner skal videre avstanden mellom kjøretøy/medbringere være slik at på- og avstigning
kan skje uten fare.
Veiledning § 10-9:
Høyeste tillatte kjørehastighet ved på- og avstigning for stolheis med skiløpere er for 1- og 2-seters
stoler 2,5 m/s, for 3-seters stoler 2,3 m/s og for 4-seters stoler 2,1 m/s.
Høyeste tillatte kjørehastighet ved på- og avstigning for stolheis med fotgjengere er 1,5 m/s.
Mellom stasjonene kan kjørehastigheten økes til maks. 5,0 m/s når stolheisen er dimensjonert for
dette.
Med transportbånd på påstigningsplassen for stolheis kan den høyeste tillatte kjørehastighet ved påog avstigning med skiløpere for 1- og 2-seters stoler økes til 3,0 m/s, for 3-seters stoler til 2,7 m/s og
for 4-seters stoler til 2,5 m/s.
Kjørehastigheten skal kunne reguleres trinnløst i hastighetsområdet fra 0,3 m/s til maksimal hastighet.
For funksjonsprøving må kjørehastigheten kunne overskrides slik at overhastighetskontrollen løser ut
sikkerhetsbremsen.
Ved nøddrift eller dersom stolheisen må kjøres med en eller flere sikkerhetsinnretninger utkoplet,
bremsekraftregulering eller -styring utkoplet, eller fjernstyringen for hastighetsreduksjon ute av
funksjon, skal høyeste hastighet ikke overskride 1,5 m/s.
Tidsavstanden mellom stolene skal, for stolheiser med faste klemmer, ved transport av skiløpere og
ved på- og avstigning i tauretningen, ikke være mindre enn 4 + n/2 s. (n = antall seter pr. stol). Ved
transport av fotgjengere eller ved på- og avstigning på tvers av tauretningen skal denne avstanden
økes med 50 %. Tidsavstanden mellom stolene skal for stolheiser med løsbare klemmer ikke være
mindre enn 4 + n/4 s. (n = antall seter pr. stol).
Den tillatte transportkapasitet skal være jevnt fordelt over tid. Dette berører spesielt returtransport der
den tillatte transportkapasitet i pers./time skal være jevnt fordelt over timen samtidig som passasjerene
skal være jevnt fordelt utover retursiden.
§ 10-10. Klemmer

Klemmer skal være slik konstruert at de ikke skader tauet og at de ved største stigning, ved smurt tau
og redusert taudiameter har tilstrekkelig sikkerhet mot glidning på tauet. Faste klemmer skal flyttes
med regelmessig tidsintervall.
§ 10-11. Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner skal være beregnet for den ugunstigste kombinasjon av de laster som kan
forekomme når taubaneanlegget er i drift og ute av drift.
Sveising av viktige konstruksjonsdeler skal utføres av sertifiserte sveisere.
§ 10-12. Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger
Alle taubaneanlegg skal ut fra deres konstruksjon, driftsbetingelser og lokale forhold være utstyrt med
elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger som er nødvendige for å avvikle driften med
akseptabel sikkerhet.
Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger skal være av en slik utførelse at de under alle
forhold har akseptabel sikkerhet mot funksjonsfeil og skal være utformet slik at nødvendig kontroll og
vedlikehold, samt utskifting av deler, kan utføres på en sikker måte.
Alle innretninger som automatisk skal stanse taubaneanlegget, skal kobles inn i en kontinuerlig
overvåket sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Startanordningen skal være låsbar.
Veiledning § 10-12:
Det elektriske utstyret skal være lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold samtidig som det skal
være godt skjermet mot tilfeldig berøring av uisolerte spenningsførende deler.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å beskytte anlegget mot atmosfæriske overspenninger.
Drivstasjonen med bæretrekktau skal være jordet.
Utfall av nettet eller en fase skal utløse nødstopp.
Sikkerhetsstrømkrets
Sikkerhetsstrømkretsen skal virke etter hvilestrømsprinsippet. Start av stolheisen skal bare være mulig
når alle kretser i sikkerhetsstrømkretsen er lukket.
Ved nettutfall og påfølgende evakuering av stolheisen skal følgende deler av anlegget kunne drives av
stasjonens strømbatterier eller annen energikilde:
−
−
−

høyttaleranlegget
tauovervåkingen med melde- og signalanlegget
interntelefon mellom stasjoner og kjøreplass for nøddrift

Feilsøkingsinnretninger skal ikke innvirke på sikkerhetsstrømkretsens funksjon.
Sikkerhetsstrømkretser som utløser farestopp samt sikkerhetsstrømkretser for overvåking av
bæretrekktauets plassering (avsporingsbrytere etc.) skal være overvåket mot jordfeil. Jordfeil skal
utløse normalstopp, nødstopp eller farestopp.
Sikkerhetsstrømkrets for uisolert avsporingsbeskyttelse i rullebatteri skal tilsluttes sekundærsiden av
beskyttelsestransformator. Transformatorens tomgangsspenning skal maksimalt være 50 V på
sekundærsiden. (Lavspenningsanlegg med driftsspenning ikke høyere enn 50 V er fritatt for
meldingsplikt, såframt disse ikke er plassert i eksplosjonsfarlig område.)
Sikkerhetsbrytere skal være robuste og funksjonssikre.
Manøverstrømkrets for sikkerhetsutstyr skal være utført med særskilt låsbar forbikoplingsbryter i
kjørepulten.
Sikkerhetsinnretninger

Mellom stasjonene må minimum følgende kjøresignal kunne gis:
−
−

−

akustisk varselsignal fra kjørerom til mellom- og vendestasjoner som oppfordring til å avgi
klarsignal
optisk klarsignal fra vende- og mellomstasjoner til kjørerommet som kvittering på varselsignal og
som klarsignal for å starte stolheisen. Klarsignalet må automatisk oppheves ved oppstart av
stolheisen, ved stoppsignal samt senest 15 s etter at signalet er gitt
akustisk startsignal. Signalet skal gis akustisk og automatisk i stasjonene når stolheisen startes.

Igangkjøringssignal gis normalt fra kjørerom og setter stolheisen i gang. Dersom det finnes flere
startorgan, eksempelvis ute på påstigningsplassen, skal det kun være mulig å benytte et startorgan av
gangen.
Igangkjøring av stolheisen skal kun være mulig dersom:
−
−
−
−
−

alle sikkerhetsstrømkretser er lukket
sikkerhetsbremsen er åpen
heisen har stående klarsignal
eventuelle roterende omformere har stanset
driftsbremsens bremsebåndtykkelse og bevegelsesmulighet er tilfredsstillende

Stoppkommando skal ha prioritet foran andre kommandoer.
Stolheisen skal kunne stoppes på følgende måter:
a. Normalstopp:
Skal medføre at stolheisen bremses elektrisk med en tilfredsstillende retardasjon.
Når hastigheten har kommet under 0,2 m/s og senest ved 0 m/s skal driftsbremsen
gå på og stoppe stolheisen. Dersom retardasjon ikke har begynt senest etter ca. 1 s
skal dette utløse driftsbrems.
b. Nødstopp:
Skal medføre at hovedmotoren koples ut og driftsbremsen går på.
c. Farestopp:
Skal medføre at hovedmotoren koples ut og at driftsbremsen og sikkerhetsbremsen
går på. Et farestoppsignal skal også gi et nødstoppsignal.
Normalstopp og nødstopp kan slås sammen og kalles da stopp.
Stolheisen skal utstyres med sikkerhetsinnretninger som automatisk bringer stolheisen til stillstand ved
feilmeldinger og om nødvendig gir melding om dette.
Tabellen nedenfor viser hvilke handlinger, sikkerhetsinnretninger og feiltilstander som skal medføre at
stoppsignal gis samt minst hvilken stoppfunksjon som skal tre i kraft.

Nr. Kommandoer og signal fra overvåknings- og
sikkerhetsinnretninger

Normalstopp Nødstopp Farestopp

1

Bruk av normalstopp

x

2

Endestopp: strammevogn, motvekt,
strammesylinder

x

3

Feilstilling av stenge- eller sjalteinnretning for
hydraulisk strammeinnretning

x

4

Utfall av smøretrykk på girkasse

x

Nr. Kommandoer og signal fra overvåknings- og
sikkerhetsinnretninger

Normalstopp Nødstopp Farestopp

5

Overoppheting av drivmotor

x

6

Overoppheting av statisk strømretter

x

7

Feil strammekraft ved hydraulisk stramming

x

8

Jordfeil på sikkerhetsstrømkretsen

x

9

Stol med senket vindbeskyttelse inn på
påstigningsplass

x

10 Bryter for transportbånd satt i stilling «av» eller i
stilling «revisjonsdrift»

x

11 Utillatelig avvik mellom kjørehastigheten til
transportbåndet og heisen

x

12 Skjevsporing av transportbåndet

x

13 Utillatelig stramming i holdetauene for master
som står på isbre

x

14 Anrop fra øvrige innretninger som ikke betinger
øyeblikkelig stans av heisen

x

(x)

(x)

(x)

(x)

15 Bruk av nødstoppknapp

x

16 Utfall av strømnett eller en fase

x

17 Anrop fra strømovervåking

x

18 Utfall av strømforsyning til hastighetsregulator

x

19 Utfall av strøm fra likestrømsmaskin

x

20 Utkopling eller utfall av en roterende omformer

x

21 Driftsbremse: ikke åpnet ved oppstart eller gått på
under drift

x

22 Sikkerhetsbremse utløses over separat
sikkerhetsstrømkrets

x

23 Sikkerhetsbremse er hindret i å gå på

x

24 Anrop fra overvåking av bæretrekktauets
plassering

x

x

25 Anrop fra strømopptaksovervåking

x

x

26 Anrop fra normalstoppsovervåking

x

27 Anrop fra 10% overhastighetsovervåkning ved
bruk av transportbånd

x

28 Anrop fra turtallssammenlikning mellom oppgitt
og reelt turtall på hovedmotor

x

29 Anrop fra 10% overhastighetsovervåkning uten
bruk av transportbånd

x

30 Anrop som gir farestopp

x

31 Endring av driftsmåte

x

Nr. Kommandoer og signal fra overvåknings- og
sikkerhetsinnretninger

Normalstopp Nødstopp Farestopp

32 Endring av kjøreretning

x

33 Anrop fra overvåkingsinnretninger som betinger
øyeblikkelig utkopling av motor

x

34 Bruk av farestoppknapp

x

35 «Av»-stilling på bryteren for valg av driftsmåte

x

36 Mekanisk omsjalter mellom hovedmotor og
nøddriftmotor

x

37 Driftsbremse hindret i å gå på

x

38 Anrop fra tilbakeløpsovervåking

x

39 Anrop fra 15% overhastighetsovervåkning

x

40 Anrop fra turtallssammenlikning mellom
hovedmotor og drivskive

x

41 Bruk av utløsningsmulighet nr. 2 for
sikkerhetsbremse

x

42 Plattform er inne i profilet for stolbanen

x

43 Uoverensstemmelse mellom brytere i kjørerom
og i mellomstasjon om hvorvidt mellomstasjon er
betjent

x

44 Uoverensstemmelse mellom brytere som angir
om kjørerom eller vaktrom ved vendestasjon er
bemannet

x

45 Anrop fra øvrige overvåkinger som krever at
elektrisk motor koples ut og at sikkerhetsbrems
går på

x

46 Anrop fra akselerasjons- eller
retardasjonsovervåking

x

47 Anrop fra sporvekselovervåking

x

48 Anrop fra overvåking av stolavstand

x

49 Anrop fra overvåking av klemmeåpning før
innkopling

x

50 Anrop fra overvåking av klemme etter innkopling

x

51 Anrop fra overvåking av kabindørlukking

x

52 Anrop fra klemkraftprøving

x

53 Anrop fra klemmeutkopling
Anvisnings-, måle- og meldeinnretninger
I kjørerommet skal det minst være anvisnings-, måle- og meldeinnretninger for:
−
−

nettspenning
spenning og strømopptak for drivmaskineri

x

x

−
−
−
−
−
−
−

generatorstrøm
kjørehastighet
spenning på batterier
timeteller
strøm på sikkerhetsstrømkrets
vindhastighet og vindretning
overvåkingsinnretning som sikrer at transportbåndets hastighet ikke avviker mer enn 0,1 m/s fra
den forutsatte hastighet.

I vaktrommet på mellom- og endestasjon skal det minst være anvisnings- og meldeinnretninger for:
−
−

strøm på sikkerhetsstrømkrets
spenning på batterier i aktuelle stasjoner

Aktuelle innretninger skal være merket med driftsverdier. Driftsberedskap skal være merket med
grønn lampe. For feiltilstander og signaler fra sikkerhetsinnretninger skal det være spesiell anvisning.
Sikkerhetsinnretninger i strømkretser som skal gi farestopp, samt for å overvåke tauplasseringen, skal
være utstyrt med røde signallamper. Slike meldinger skal ikke kunne kvitteres ut før feilen er rettet.
På kjørepulten skal man kunne se fra hvilken stasjon det er gitt klarsignal, langsomfartsignal eller
stoppsignal.
Prøveinnretninger
Det skal være testinnretninger for minst følgende sikkerhetsinnretninger:
−
−
−
−
−
−
−
−

10 % og 15 % overhastighet
stoppovervåking
strømstøtovervåking
overvåking av sikkerhetsstrømkretsen ved kjøreplass for nøddrift
overvåking av grunnoppstramming ved hydraulisk oppstramming
jordfeilovervåking av farestoppkretser
overvåkingsinnretning som sikrer at transportbåndets hastighet ikke avviker mer enn 0,1 m/s fra
den forutsatte
prøving av meldelamper

Styringsinnretninger
Regulerings- og styringsinnretninger skal gi jevn akselerasjon og retardasjon. Den forhåndsinnstilte
kjørehastigheten skal ikke ha avvik på mer enn ± 5 % for kjørehastigheter mellom 0,3 m/s og største
tillatte kjørehastighet.
Stolheisen skal være slik utstyrt at normalstopp utløses dersom akselerasjonen blir mindre enn 0,15
m/s² ved ugunstigste lasttilfelle.
For drifts-, regulerings-, styrings-, overvåkings- og hjelpeinnretninger (unntatt ved lavspenning) skal
det benyttes beskyttelsesinnretninger mot feilstrøm.
Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger i stasjoner for utløsbare heiser
Det skal være mulig å justere avstanden mellom klemmer og tau ved inn- og utkoplingspunktet.
Ved utkjøringsområdet skal det være montert overvåkingsinnretninger for:
−
−
−
−

akselerasjon og retardasjon av stoler
riktig avstand mellom stolene
riktig løp på tauet
riktig innkopling av klemmene

−
−
−
−

eventuell automatisk lukking av kabindører etc.
åpen stilling på klemmebakker
tauets hastighet sammenlignet med stolhastigheten ved innkopling
klemkraften.

Feilmeldinger fra en av disse overvåkingsinnretninger skal utløse nødstopp.
Ved innkjøringsområdet skal det være montert overvåkingsinnretninger for:
−
−
−
−

akselerasjon og retardasjon av stoler
riktig avstand mellom stolene
riktig løp på tauet
riktig utkopling av klemmene

Feilmeldinger fra en av disse overvåkingsinnretninger skal utløse nødstopp.
Vindmåleutstyr
Ved stolheiser skal det være fast montert vindmåler og vindretningsgiver plassert på den mest
vindutsatte del av anlegget. Vindstyrken, som skal angis i m/s, og vindretningen skal kunne avleses fra
kjøreplassen. Vindmåleren skal kunne måle vindhastigheter opp til minst 35 m/s. Høyeste tillatte
vindhastighet for drift (normalt 18 m/s) skal angis på eller ved instrumentet.
Belysning
Dersom stolheisen skal drives etter at det er blitt mørkt skal hele stolheistraseen og begge stasjoner
være belyst tilstrekkelig for en sikker drift av stolheisen. På- og avstigningsplassen skal ha lysstyrke
på minimum 50 lux, og i stolheistraseen skal det være minst 10 lux.
§ 10-13. Spesielle inspeksjoner
Komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger
skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Følgende intervaller gjelder (med unntak av klemmer):
a) Første spesielle inspeksjon: Senest innen 22500 driftstimer eller 15 år etter første idriftssettelse.
b) Andre spesielle inspeksjon. Senest innen 15000 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
22500 driftstimer.
For klemmer gjelder at kontroll og prøving skal skje etter en plan utarbeidet av leverandøren.

Kapittel 11 Krav til ståltau
§ 11-1. Hva kravene gjelder for
Kravene gjelder for ståltau som benyttes til bæretau, trekktau, balansetau, bæretrekktau og
strammetau til taubaner.
§ 11-2. Anvendelse av ståltau
For kabelkraner tillates tauskjøter på områdene utenfor kjørebanen.
Til bæretau for godstaubaner kan benyttes lukkete tau eller rundtrådete spiral- eller partspiraltau.
Ved rundtrådete konstruksjoner skal tauene være forsinket.

Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
For skitau kan det benyttes en mer tynntrådet konstruksjon. For skitau skal det benyttes krysslåtte
tau.
Til bæretrekktau skal brukes parallellslåtte parttau, vanligst sekspartig i langslått utførelse.
§ 11-3. Stramming av ståltau
Tauene skal strammes slik at en får den nødvendige friksjon på drivskiven, tilstrekkelig opplagertrykk
i master og tilfredsstillende lav bøyepåkjenning i tauet fra egen tyngde, vekt av kjøretøy, nyttelast
samt miljølaster. Den nødvendige strammekraft skal være sikret innenfor fastlagt maksimal- og
minimalverdi under alle driftsforhold og i hele tauenes levetid.
Ved totausbaner skal bæretau og trekktau strammes slik at de ikke berører hverandre under normal
drift og ved oppbremsing.
Veiledning til § 11-3:
For nye bæretrekktau skal sikkerhetsfaktoren mot brudd minst være 4,0.
For nye strammetau skal sikkerhetsfaktoren mot brudd minst være 5,0.
For nye opphengstau for sikkerhetsstrømkrets, telefonledninger etc. skal sikkerhetsfaktoren mot brudd
minst være 3,0 når heisen er i drift og det ikke er snø- eller isbelastning på tauet.
For nye gjennomgående tau som holder master som er plassert på isbreer skal sikkerhetsfaktoren mot
brudd minst være 3,0. Det skal videre være en innretning som kontinuerlig måler den opptredende
strekkraft i tauet og som automatisk stopper heisen med normalstopp dersom denne opptredende
strekkraft avviker utillatelig mye fra den forutsatte eller overstiger 1/3 av tauets effektive bruddlast.
§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
Ved utskifting av tau, skal nye tau fremstilles, testes, leveres og kasseres i henhold til NS-EN 129271 til 6 og NS-EN 12385.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen over en bestemt lengde på et hvilket
som helst sted på tauet overstiger de verdier som er angitt i tabellen nedenfor.
Ved taudeformasjoner i form av kjenger, kroker, flatklemming og korketrekkerdannelse skal utskifting
av tauet vurderes.
Strammetau for trekktau og bæretrekktau skal skiftes etter 12 år.
Strammetau for bæretau skal skiftes når bæretauet forhales.
Tabell 1. Tillatt tverrsnittsreduksjon:
D = taudiameteren

Bæretau
- lukket

10

180xD

5

30xD

- partspiral

20

180xD

10

40xD

Trådbrudd i profiltråder
som ligger ved siden av
hverandre skal ha en
minsteavstand på 18xD.
Partspiraltau skal i en part
ha maksimalt 35%
tverrsnittsreduk-sjon på

Trekk-, balanseog bæretrekktau

25

500xD

Strammetau
Trekktau for
kabelbaner
Trekktau for
skitrekk

25

10

40xD

6

6xD

8
20

40xD
40xD

4
10

6xD
6xD

grunn av trådbrudd over
en lengde på 4xD.
Parttau skal i en part ha
maksimalt 35%
tverrsnittsreduk- sjon på
grunn av trådbrudd over
en lengde på 6xD.
Som over.
Som over.

10

6xD

Som over.

500xD

Ved bestemmelse av tverrsnittsreduksjonen innenfor referanselengden skal det tas hensyn til:
a) Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket
tråd regnes også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet,
og
b) Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den
største reduksjon over referanselengden.
§ 11-5. Forhaling av bæretau
Bæretau skal forhales med 6 års intervall. Forhalingens lengde skal minst tilsvare lengden på
lengste bæretausko pluss 5 meter.
§ 11-6. Spleising og reparasjon av ståltau
Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk
ståltauprodusent.
Veiledning til § 11-6:
Det tillates høyst 4 spleiser på et bæretrekktau. Avstanden mellom to spleiser skal være minst 3000 x
taudiameteren.
§ 11-7. Utførelse av spleising
Ved montering av nytt tau i lukket sløyfe, for eksempel bæretrekktau for stolheiser og trekktau for
skitrekk, tillates maksimalt to spleiser. Etter senere reparasjoner og i enkelte tilfeller også etter
innkorting, godtas maksimalt fem spleiser totalt.
Ved montering av nytt tau i åpen sløyfe, for eksempel trekk- og balansetau for totausbaner, tillates
unntaksvis en spleis. I forbindelse med utbedring av tauskader, kan antallet økes til to.
For trekktau til kabelbaner tillates spleising bare som midlertidig reparasjon. Unntatt er anlegg som
opererer med lukket tausløyfe.
Spleising av ståltau skal utføres som angitt i NS-EN 12927
Ved tauskade som er begrenset til en eller to parter kan reparasjon utføres ved innspleising av parter
som angitt i NS-EN 12927. Dette gjelder ikke for kabelbaner med trommeldrift.
§ 11-8. Endefester for ståltau

(1) Støpehoder og klemhodeendefester skal utføres av en person som er kvalifisert i henhold til NSEN 12927. Ved støpekoblinger og klemhoder skal det utarbeides rapport som oppfyller kravene
gitt i NS-EN 12927. Støpekoblinger og klemhoder mellom kjøretøy og trekk- og ballansetau skal
fornyes med mellomrom som ikke overstiger 3 år. Støpekoblingens hylse skal være av en slik
type som etter montering kan slås tilbake slik at støpekonens tilstand kan inspiseres.
(2) Dersom andre endefester enn støpekoblinger og klemhoder skal benyttes skal dette skje slik:
Kilelås skal monteres etter leverandørens anvisning. For kilelås skal festepunktet på tauet
forskyves med mellomrom som ikke overstiger 3 år for installasjoner på totausbaner, og 12 år for
strammetau på skitrekk og stolheiser. Ståltauklemmer som festeelement kan benyttes på
barduner og strammetau og for låsning av tauenden ved bruk av kileklemmer. Bruk av Uboltklemmer er ikke tillatt. Presshylser kan benyttes på barduner og strammetau. Dersom
endefestet skal utføres som trommelfeste skal bæretauet ligge på trommelen med minst tre
omdreininger, og den frie enden skal sikres med en endeklemme og en sikkerhetsklemme.
Sikkerhetsklemmen skal monteres i en avstand på 10 mm fra endeklemmen.
Veiledning til § 11-8:
Endefester for strammetau skal minst holde den minimum effektive bruddlast for det oppspente tau.
Endefestene kan utføres med støpekobling, ståltauklemmer, presslås eller kilelås. Ståltauklemmer
skal være av stål. Ståltauklemmer må dras til etter at tauet er belastet. Ståltau med inntil 10 mm
diameter påsettes minst 3 ståltauklemmer. Ytterligere påsettes 1 klemme for hver 5,0 mm økning av
taudiameteren. Mellomrom mellom klemmene skal være minst 1,5 x klemmebredden og minst 3 x
taudiameteren.
Tauinnfestinger skal være lett tilgjengelig for tilsyn og vedlikehold.

Del V Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner
Kapittel 12. Tilleggskrav til stolheiser som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05. 2004
§ 12-1. Utforming av kjøretøy
Stoler, kabiner eller andre kjøretøy skal være utformet på en slik måte at passasjerene kan
transporteres sikkert, at de ved normal oppførsel ikke kan falle ut og slik at på- og avstigning kan
foregå sikkert. Stoler og kabiner skal ha en utforming som legger til rette for redning av passasjerer.
Veiledning til § 12-1:
Klemmer
Klemmenes minste holdekraft skal være så stor at det oppnås en sikkerhet på 3 mot glidning på
bæretrekktauet ved største taustigning og smurt tau. Kraften i tauets lengderetning som skal til før
glidning inntreffer skal dog minst være like stor som vekten av en belastet stol. Friksjonskoeffisienten
mellom tau og klemmer skal beregningsmessig normalt ikke settes høyere enn 0,16. Bruk av høyere
friksjonsverdi skal dokumenteres fra anerkjent prøvningsanstalt.
Klemmens maksimale holdekraft skal ikke være større enn 2,5 ganger minste holdekraft.
Det må ikke anvendes mellomlegg mellom tau og klembakker.
Klemkraften skal høyst avta 15 % ved brudd på en tallerkenfjær og 50 % ved brudd på en spiralfjær.
Ved en endring av bæretrekktauets diameter på 10 % skal klemkraften ikke endres mer enn 25 % og
den nødvendige minste holdekraft skal ikke underskrides.
Ved en endring av bæretrekktauets diameter på 10 % skal det fortsatt være tilstrekkelig fri
bevegelsesmulighet for klemmedelene. Denne bevegelsesmulighet skal dog minst være så stor at
klemmene klemmer om tauet ved en reduksjon av bæretrekktauets diameter på 15 %.

Klembakkenes vandringsveg skal være så stor at klemmene fortsatt klemmer om tauet ved en
reduksjon av bæretrekktauets diameter på 15 %.
a. Faste klemmer
Klemkraften skal kunne justeres.
Maksimalt 80% av mulig fjærbevegelse tillates benyttet.
Etter skifte av tau skal det gjøres prøver for å påvise hvor stor trekkraft som trengs for at klemmene
skal gli på tauet.
Klemmene skal enkelt kunne flyttes.
b. Løsbare klemmer
Den nødvendige klemkraft må ikke avta med mer enn 25 % ved en økning av bæretrekktauets
diameter på 10% (innkopling på en spleisfortykkelse).
Stoler og kabiner
Stoler skal ha ryggstøtte som heller bakover samt armlener på hver side. De skal også være utstyrt
med sikkerhetsbøyle og fotbøyle (fothviler). Sikkerhetsbøylen og fotbøylen skal, for stoler med 2 eller
flere seter, utføres som en vel avbalansert fallbøyle som åpnes og lukkes ved at den svinges over
hodet på passasjerene. For 1-seters stoler tillates andre løsninger. Sikkerhetsbøylen skal være lett å
betjene. Sikkerhetsbøylen skal ikke kunne åpnes uforvarende og den skal ikke kunne åpnes om den
påvirkes av en foroverrettet kraft. Den skal ikke lukkes eller åpnes av seg selv på grunn av pendling i
stolen.
Dersom kjøretiden ikke overstiger 4 min. kan fotbøyle, i spesielle tilfeller og etter søknad, utelates.
Stolseter skal, ved normal belastning, helle 20 – 25 % bakover. De skal ha en dybde på 0,45 - 0,50 m
og en bredde på minst 0,5 m pr. person for stoler med plass til 1 og 2 personer. Stolbredden skal økes
med minst 0,45 m for hver person utover 2 personer.
Kabiner skal ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. Dørene skal enten åpnes og lukkes
automatisk eller de skal åpnes og lukkes manuelt utenfra. Ved automatisk lukking skal lukkekraften
mellom dørene ikke overstige 150 N (klemfare) i det lukkeområde der åpningen mellom dørene er
mindre enn 15 cm. Dersom automatisk lukking av dørene hindres av en gjenstand på opptil 15 cm
tykkelse skal dørene automatisk lukkes når denne gjenstand fjernes. Dørene må kunne åpnes både
innenfra og utenfra ved evakuering.
Stoler og kabiner skal være nummerert i fortløpende rekkefølge.
§ 12-2. Vern mot avsporing
Rullebatteri eller tauskiver skal ha avsporingsvern som vender innover mot sentrumslinjen av
taubanen for å hindre avsporing. Ved eventuell avsporing utover skal taufanger fange opp tauet.
Ved nedholdsbatteri skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den
ordinære taufangeren.
Rullebatteri skal ha utstyr som automatisk stopper stolheisen ved tauavsporing.
Veiledning § 12-2:
Samtlige rullebatterier skal ha utstyr (avsporingsbryter) som automatisk stopper stolheisen ved
tauavsporing. Heisen skal stoppes med nødstopp eller farestopp. Anordningene skal utføres slik at de
stopper heisen både ved avsporing der tauet blir liggende i ordinær taufanger og i ekstra taufanger
(lange fangjern ved nedholdsbatterier). Anordningen skal plasseres ved inngangssiden av batteriet.
Den skal virke ved en avsporing på den første rullen. Rullebatterier med mer enn 6 ruller skal utstyres

med 2 avsporingsbrytere. Den andre skal plasseres ved utgangssiden av batteriet. Avsporingsbryteren
skal ikke kunne tilbakestilles automatisk og må ikke kunne settes i utilsiktet funksjon igjen.
Rullebatterier skal være lett justerbare for innstilling i tauets retning. Vippenes dreining om akselen
skal begrenses av stoppere som ikke skal tillate vesentlig større bevegelse enn de som oppstår ved
normal drift.
§ 12-3. På- og avstigning
Ved på- og avstigningsplassen skal det være hjelpepersonell nok til å overvåke driften, samt instruere
og hjelpe passasjerene, slik at på- og avstigningen foregår på betryggende måte. Det skal være enkel
tilgang til stoppbryter for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.
Veiledning til § 12-3:
Generelt
På- og avstigningsplasser med veier til og fra skal være utført slik at på- og avstigning kan foregå
sikkert og lettvint. Adkomster til og fra selve stolområdet, samt adkomster for skiløpere og fotgjengere,
skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være
tydelig merking.
Oppbygde på- og avstigningsramper skal, om nødvendig, være utstyrt med rekkverk.
Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal være mellom 50 og 65
cm. Stolens laveste del, som regel fotbøylen, skal ikke berøre bakken eller snødekket.
Skiløpere skal normalt føres inn mot påstigningspunktet henholdsvis ut fra avstigningspunktet i
tauretningen. Fotgjengere skal normalt føres inn mot påstigningspunktet henholdsvis ut fra
avstigningspunktet på tvers av tauretningen.
Utendørs på på- og avstigningsplasser skal følgende stoppinnretninger forefinnes i nødvendig antall:
−
−

normalstopp (gulfarget)
farestopp (rødfarget).

Ved planlegging og utførelse av på- og avstigningsplass skal det påses at snørydding kan foregå uten
vansker.
På mellomavstigninger og mellompåstigninger skal avstanden mellom stolsetet og på- og
avstigningsplassens overflate (snødekke) økes til minst 1,5 m dersom plassen ikke er i bruk og det
ikke er vakt på stedet. Området skal da være inngjerdet og avstengt.
Påstigningsplass
Påstigningsplassen skal være horisontal eller tilnærmet horisontal.
I tilknytning til påstigningsplassen skal det anlegges en tilstrekkelig stor og om mulig horisontal
oppsamlingsplass, adskilt fra nedfarten, hvor passasjerene kan innordne seg i en passende kø for
påstigning.
Påstigningsplassen bør ligge noe lavere enn de tilstøtende deler av adkomstveien. Et fall mot
påstigningsplassen på 2° - 3° ansees passende.
Ved påstigning i tauretningen skal passasjerene, på en måte som ikke kan misforstås, få anvisning om
hvor de skal stoppe (venteplass) i påvente av påstigning og når de skal begi seg til
påstigningspunktet.
For stoler med mer enn 2 seter og dersom stolene har en hastighet større enn 1,5 m/s ved påstigning
skal denne anvisningen være en adgangsport for hver passasjer. Adgangsporten skal være styrt i
forhold til stolenes posisjon og slippe passasjerene inn til påstigningspunktet på korrekt tidspunkt. De
skal fysisk hindre at passasjerer går inn i banen for stolene på et ukorrekt tidspunkt. Det skal være

plass til en passasjer mellom porten og stolbanen. Det skal dog minst være en avstand lik 0,5 m fra
den åpnede port til stolbanen.
Ved påstigning skal venteplass, køspor og påstigningspunktet markeres på tydelig og hensiktsmessig
måte.
Påstigningsplassens lengde skal være ca. 2,5 m, etterfulgt av en sikkerhetsstrekning med en lengde
minst lik den strekning stolen tilbakelegger i løpet av 1,5 s + bremselengden for stolen. Strekningen
måles fra påstigningspunktet. Innenfor sikkerhetsstrekningen må avstanden mellom fotbøylen og
bakken eller snødekket ikke overskride 1,5 m og helningen må ikke overskride 30 %.
Påstigningsplass og tilliggende områder langs stolheisen hvor stolenes fotbøyle passerer med mindre
avstand til bakke eller snødekke enn 2,5 m skal være inngjerdet.
Ved bruk av transportbånd på stolheiser med faste klemmer skal:
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

det være en lett tilgjengelig omkoplingsbryter som viser aktuelle driftsmåter
båndets hastighet automatisk reguleres i forhold til heisens kjørehastighet i hele
hastighetsområdet. Dersom båndets hastighet avviker mer enn 0,1 m/s fra den forutsatte
hastighet skal det utløse en normalstopp
båndets hastighet maksimalt være 1,0 m/s når det benyttes av skiløpere
båndets hastighet maksimalt være 0,6 m/s når det benyttes av fotgjengere
båndets lengde være slik at passasjeren har satt seg i stolen senest 1,0 m før båndet slutter
båndet stoppe med en retardasjon som er tilpasset heisen når denne stopper. (Gjelder også ved
strømutfall.)
båndets bredde på begge sider være minst 0,15 m bredere enn stolens sitteflate
overgangen mellom transportbånd og tilstøtende gulv eller snødekke være slik at passasjerene
ikke kan bli klemt eller skadet på annen måte
utillatelig skjevsporing av transportbåndet utløse en normalstopp
total portåpning må ikke overskride stolbredden

For heiser med transportbånd skal, når transportbåndet ikke er i bruk, den maksimale kjørehastighet
for passasjerer med påspente ski automatisk begrenses jf. § 10-8.
Avstigningsplass
Avstigningsplassen skal være horisontal, eller tilnærmet horisontal, og føres parallelt med
bæretrekktauet.
Ved transport av skiløpere skal lengden på avstigningsplassen være lik høyeste stolhastighet under
avstigning x 1,5 - 2,0 s. For stolheiser med stolhastighet under avstigning mindre enn 1,0 m/s
(utløsbare klemmer) tillates avstigningsplasser med lengde under 2 m. Etter avstigningsplassen skal
det være en nedfartsrampe slik at skiløperne raskt og trygt kan forlate stolbanen. Nedfartsrampen skal
ha en helning i fartsretningen på ca. 20 %, og må, for stolheiser med faste klemmer, minimum
begynne 1,5 m før stolens klemme berører vendeskiven. Dette for at skiløperne skal begynne å gli ned
rampen før stolene begynner å vende og dermed kan treffe ytterste skiløper i ryggen. For heiser med
transportbånd på påstigningsplassen og kjørehastighet over 2,5 m/s må denne minimumsavstanden
økes.
Ved store kapasiteter skal det i tilknytning til avstigningsplassen også være en hellende flate uten
hindringer slik at skiløperne lett kommer seg bort fra rampen og slik at kødannelser unngås.
Ved transport av fotgjengere skal lengden på avstigningsplassen, for stolheiser med stolhastighet
under avstigning større enn 0,6 m/s (faste klemmer), minst være: høyeste stolhastighet under
avstigning x 5 s.
Ved transport av fotgjengere i stolheiser med stolhastighet under avstigning mindre enn 0,6 m/s
(løsbare klemmer) skal lengden på avstigningsplassen minst være 1,0 m og det tillates høyst 2
personer pr. stol.

Dersom det skal kjøres med mer enn 2 personer pr. stol skal stolhastigheten under avstigning være
mindre enn 0,6 m/s og avstigningsplassens lengde skal være minst stolhastighet under avstigning x 5
s. Etter avstigningsplassen skal det være en rampe eller et område slik at fotgjengerne raskt og trygt
kan forlate stolbanen.
Avstigningsplassens begynnelse må utformes slik at det ikke oppstår fare for at skitupper kan hektes
fast. Varselskilt med tekst «Hev skituppene» skal plasseres umiddelbart før avstigningsplassen.
Avstigningsplass og tilliggende områder hvor stolenes fotbøyle passerer med lavere høyde enn 2,5 m
skal være inngjerdet.

Veiledning for skitau som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05. 2004
1. Innledning
Taubaneloven og taubaneforskriften trådte begge i kraft 01.07.2017. Det gjelder en del felles krav til
taubaner for persontransport som ble godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004 og godstaubaner, og
enkelte tilleggskrav for de enkelte typer taubaner.
Bestemmelsene i det nye regelverket er i større grad funksjonelle enn det tidligere detaljerte regelverket.
Denne veilederen er ment å angi hvilke krav i de tidligere forskriftene som må være oppfylt for at en skal
anses å oppfylle kravene del IV og V i gjeldende taubaneforskrift. Nærmere opplysninger om
framgangsmåten ved denne vurderingen finnes på SJTs nettsted (www.sjt.no).
Gjeldende forskriftsbestemmelser er gjengitt i rød tekst, mens tidligere forskriftstekst er angitt i svart tekst
som veiledning.

2. Veiledning
Del IV Felles krav til taubaner for persontransport som er godkjent etter reglene som
gjaldt før 03.05. 2004
Kapittel 10. Felles krav til taubaner
§ 10-1. Teknisk tilstand
Taubanevirksomheten plikter å opprettholde og, om nødvendig, forbedre anleggets tekniske stand slik
at anlegget er sikkert i bruk.
§ 10-2. Generelle tekniske krav
Taubaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Traseen skal være ryddet, tilstrekkelig bred og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for fare, f.eks.
ved å skades av bevegelige deler.
For stolheiser gjelder i tillegg følgende:
a) Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal med god
margin være tilstrekkelig til at stolens laveste del, som regel fotbøylen, ikke kan berøre
bakken eller snødekket.
b) Adkomster til og fra selve stolområdet, skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse
gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være tydelig merking.
For alle svevebaner gjelder i tillegg følgende:
Der enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter over bakkenivå skal det sikres slik at ingen skades ved
fall.
§ 10-3. Oppbevaring av dokumentasjon
Taubanevirksomheten plikter å oppbevare de tegninger og den dokumentasjon som taubaneanlegget
er godkjent på bakgrunn av. Ved endringer skal tegninger og dokumentasjon oppdateres, og det skal
fremgå hvilke endringer som er foretatt.
Veiledning til § 10-3:
Taubanevirksomheten skal kunne framlegge den dokumentasjon som framgår av approbasjonsbrevet
som ble utstedt i tilknytning til førstegangstilsynet for den foreliggende utforming. Denne
dokumentasjon omfatter:

a) Lengdeprofil i målestokk 1:1000 av slepetrasé. Driv- og vendestasjon samt snødekke
skal være inntegnet.
b) Monteringsinstruks og arrangementsbeskrivelse. Det skal vedlegges tegninger, i
målestokk 1:200 eller større, som viser de arrangementsmessige løsninger i tilknytning
til på- og avstigningsplass, samt viser plassering av og beskriver hvordan disse skal
fungere med hensyn til tilkomst, avkjøring, inngjerding etc.
c) Koblingsskjema for sikkerhetsstrømkretsen. Tegning av nødstoppanordninger. Angivelse
av spenning i sikkerhetsstrømkretsen, minimum strømstyrke, største tillatte motstand i
eller lengde av ledningene.
d) Vedlikeholdsinstruks for det tekniske utstyret som skal inneholde anvisning for periodisk
kontroll og vedlikehold, flytting av faste tauklemmer, rettledning for hvordan skiver m.m.
skal anordnes og innstilles for å unngå rotasjon i tauet, anvisning for stramming av tau
etc.
e) Verkssertifikat eller bedre for trekktauet.
f)

For fibertau skal sertifikatet inneholde opplysninger om tauets oppbygging, fiberkvalitet,
bruddlast og dimensjon. I tillegg skal det angis skjøtemetode.

g) Eventuell tilleggsdokumentasjon det er stilt krav om.
Dokumentasjonen skal være på norsk.
§ 10-4. Krav til materialer, konstruksjon og utrustning
Taubanen med dertil hørende maskineri skal med hensyn til materialer, konstruksjon og utrustning
være av en slik utførelse at den under alle forhold har betryggende sikkerhet.
§ 10-5. Sporvidde, klaringer og avstander
Sporvidden skal være så stor at kjøretøy og medbringere har tilfredsstillende pendlingsfrihet i forhold
til hverandre eller faste hindringer som master, ved største pendling av kjøretøyene og utsving av tau
under drift. For åpne kjøretøy kan det i tillegg kreves en sikkerhetsavstand.
For svevebaner skal minste avstand til bakken, snødekket, trær, kabel eller annen hindring under
ugunstigste forhold fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau være slik at man oppnår tilstrekkelig
sikkerhet mot kollisjon.
Største tillatte avstand til bakken skal bestemmes ut fra type av kjøretøy, redningsutstyr og om
taubaneanlegget er for offentlig eller begrenset personbefordring.
Veiledning til § 10-5:
Avstanden mellom tur- og returtau skal være så stor at tauene eller eventuelle medbringere ikke
kommer i sjenerende nærhet av hverandre. Det må tas hensyn til oppstramming, spennlengde og
lengde av eventuelle faste medbringere. For skitau med faste medbringere skal avstanden mellom
vertikalplanene gjennom tur- og returtauet minst være 1,0 m.
I slepetraseen skal den horisontale avstand fra et vertikalplan gjennom trekktauet og til nærmeste
faste gjenstand (stolpe, rekkverk, stein e.l.) normalt minst være 1,5 m.
Ved parallellføring av skitau skal avstanden mellom trekktauene minst være:
Skitau med faste medbringere Skitau uten faste medbringere
Turside mot turside

10,0 m

10,0 m

Turside mot returside

10,0 m

10,0 m

2,0 m

0,5 m

Returside mot returside

Dersom parallelle skitau har ulik medbringertype gjelder kravene i tilknytning til det av trekkene som
gir størst avstand.
Eventuelt gjerde mellom skitauene må vurderes spesielt.
§ 10-6. Tauenes opplagersikkerhet i mastene
Bæretau for totausbaner og godstaubaner skal alltid være i kontakt med bæretauskoene. Dette gjelder
også for ugunstigste forhold for taubane ute av drift.
Bæretrekktau for stolheiser og småkabinbaner, samt trekktau for skitrekk skal ha tilstrekkelig
opplagertrykk på tauruller, tauskiver og rullebatterier for å forhindre avsporing. Rullebatterier og
tauskiver skal være forsynt med innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
For trekktau på totausbaner skal det være føringer i mastene som sikrer at tauet legger seg ned på
taurullene/tauskivene.
§ 10-7. Stasjoner, drivmaskineri og bremser
Stasjoner skal være slik arrangert at trafikken kan avvikles på en betryggende måte. Hverken
maskinanlegg, elektriske anlegg eller kjøretøy/medbringere skal utsette personale eller passasjerer for
unødig fare eller ulempe.
Alle rom som ikke er beregnet for offentlig adgang skal sperres for uvedkommende..
Svevebaner skal foruten hoveddrivverk ha en uavhengig nøddriftsmotor.
For svevebaner og kabelbaner skal hoveddrivverket normalt være utstyrt med to bremser som er
uavhengige av hverandre. Den ene av bremsene skal virke direkte på drivskiven. Hver av bremsene
skal kunne stoppe taubaneanlegget med en sikkerhetsmessig forsvarlig retardasjon.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking, utmatting
eller overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i henhold til
anerkjente normer og god praksis med hensyn til den risiko som er forbundet med den aktuelle
komponent.
Alt nødvendig utstyr for overvåking av taubaneanleggets drift skal være samlet på kjøreplassen.
Veiledning til § 10-7:
Stasjoner og drivmaskineri
Maskineri med tilhørende utstyr (motor, brems, veksel m.m.) skal være vernet mot inngrep fra
uvedkommende og være innkapslet og avskjermet i nødvendig grad for å unngå personskader. Videre
skal det ha tilstrekkelig vern mot regn, snø etc.
Maskineri og øvrig utstyr skal være lett tilgjengelig for kontroll, smøring og vedlikehold.
Friksjonskraften mellom drivskive og trekktau skal være så stor at det ikke i noe belastningstilfelle
oppstår sluring mellom tau og drivskive.
Forbrenningsmotor som brukes til drift av skitau skal ha effektiv lyddemper. Avgassene skal bortledes
slik at de ikke fører til skade eller ubehag for noen.
Skitauet skal ha skilt som angir fabrikat, typebetegnelse, produksjonsår. Skiltet skal normalt være
festet på bærende konstruksjoner i drivstasjonen.
For å tilfredsstille kravene om riktig og nøyaktig tauføring på skitau uten faste medbringere er det
nødvendig at stasjonene er konstruert slik at minst ett av de nedenfor nevnte punkter er oppfylt:
a) Skivene har justerbare eller fast innstilte styreruller som styrer tauet rett inn på skivene og
som gjør at finjustering av skivene ikke er nødvendig.

b) Stasjonene er montert på stødig underlag eller faste fundamenter, og tauskivene eller hele
maskineriet gir mulighet for lettvint finjustering av tauføringen slik at tauet løper rett inn på
driv- og vendeskive.
c) Tauets stramming og driftsforholdene for øvrig er slik at tauets inn- og utløp ikke forandres
nevneverdig under vekslende belastning.
d) Skivene er slik opphengt og anordnet, eventuelt med justeringsmulighet, at de stiller seg
riktig inn i tauets plan ved hjelp av tauets egen stramming.
For skitau med faste medbringere skal punkt a) og b) over være oppfylt.
Stasjonene skal ha en sikkerhet mot velting, løfting eller glidning minst lik 1,5.
Stålkonstruksjoner skal være effektivt beskyttet mot korrosjon.
Driv- og vendeskive på skitau med ståltau skal ha diameter minst lik 60 x d (d = tauets diameter).
På skitau med trekktau av natur- eller kunstfiber skal samtlige skiver ha så stor diameter at trekktauet
ikke utsettes for utillatelig slitasje.
Driv- og vendeskiver skal være slik utformet at trekktauet ikke klatrer på flensene eller ruller sideveis i
sporet.
Avbøyning av trekktauet over skiver skal foregå i ett plan. Generelt tillates det ikke at trekktauet har
større avvik ved inn- eller utløp på en skive enn 1° fra midtplanet gjennom skivens spor. Løst
opphengte blokker skal være slik konstruert at de stiller seg inn i planet ved hjelp av trekktauets egen
stramming.
Skiver, styreruller, føringer etc. skal være slik konstruert og innrettet at det ikke foreligger fare for at
medbringere kan hekte seg fast.
Alle skiver, styreruller etc. skal være lette å justere og innstille slik at rotasjon i trekktauet unngås.
Bremser
Skitau skal være utstyrt med tilbakeløpssperre eller brems som effektivt hindrer tilbakerutsjing ved
enhver stopp, herunder stopp ved strømbrudd.
Skitauets stopplengde ved ugunstigste forhold (ubelastet trekk) skal ikke overstige 5 m.
Strammeanordning
Stramming av trekktauet kan utføres ved hjelp av motvekt, strammevinsj, talje eller annen anordning
som gir mulighet for å holde strammingen under kontroll.
Strammevinsj, jekk, talje skal være slik dimensjonert at den ved vanlig håndmakt ikke kan gi utillatelig
stramming i tauet. (For skitau med fritthengende trekktau kan strammingen kontrolleres ved å måle
pilhøyden.)
Justeringsanordninger for oppstramming av trekktauet (f.eks. strammevinsj/talje) skal være utført og
dimensjonert slik at de har tilstrekkelig sikkerhet mot brudd.
Avskjerminger
Stasjonene skal være inngjerdet med nett, gjerde, tett innkledning e.l. på de sider der de ikke er
avgrenset av en snorbryter. Minste tillatte avstand mellom innkledningen og roterende eller bevegelige
deler er avhengig av innkledningens tetthet og utforming. Følgende alternativ godtas:
i.

Nett eller gjerder skal stå i en avstand minst 2,0 m fra roterende og bevegelige deler og
til enhver tid rekke minst 1,0 m over snødekket. De skal være så tette at små barn ikke
kan krype gjennom eller under de. Stolpene skal være godt festet i snødekket.

ii.

Gjerder eller innkledninger (minimum flettverksgjerde med liten maskevidde) skal stå i en
avstand minst 0,5 m fra roterende eller bevegelige deler og til enhver tid rekke minst 1,5
m over snødekket. De skal være så tett at små barn ikke kan stikke armer gjennom det.
De skal videre være solide og festet i bakken, rammen til stasjonen e.l.

iii.

Dersom stasjonen er tett innkledd (tett vegg) slik at små barn ikke kan stikke fingrer
gjennom innkledningen gjelder ingen minstekrav til avstand mellom roterende eller
bevegelige deler og innkledning. Innkledningen skal dog rekke minst 2,0 m over
snødekket. Dersom innkledningen er tett i alle retninger (tett tak, hus e.l.) gjelder ingen
minstekrav hverken til avstand eller høyde. For slike innkledninger på skitau uten faste
medbringere skal det dog settes opp gjerde, nett e.l. som skal hindre at små barn gis
adkomst til det punktet der trekktauet løper inn gjennom innkledningen (normalt et hull i
veggen).

For øvrig skal det settes opp gjerde i den grad det anses nødvendig for å lede trafikken eller markere
hvor publikum trygt kan ferdes.
Der barduner kan utgjøre en fare for skiløpere eller andre skal de inngjerdes, markeres med
varselfarger eller polstres opp til 2,0 m høyde over snødekket.
Roterende eller bevegelige deler som, til enhver tid, står minst 2,5 m over snødekket eller annet
ståunderlag og som befinner seg utenfor rekkevidde for publikum trenger ikke å gjerdes inn.
§ 10-8. Utstyr i master
Sikkerheten mot brudd i alle mekaniske innretninger i mastene skal være som angitt i relevante norske
standarder.
Tauruller og rullebatterier skal være konstruert slik at tauene føres på en sikker måte i mastene.
§ 10-9. Kjørehastighet og tillatt kapasitet
Kjørehastigheten skal velges slik at en får en rolig og sikker framføring av kjøretøy, spesielt over
master, uten for store akselerasjoner. (Retardasjoner under oppbremsing skal ikke sette driften i fare.)
For omløpsbaner hvor på- og avstigning skjer mens banen er i bevegelse, skal kjørehastigheten være
slik at på- og avstigning kan skje på fullt forsvarlig måte.
For omløpsbaner skal videre avstanden mellom kjøretøy/medbringere være slik at på- og avstigning
kan skje uten fare.
Veiledning til § 10-9:
Kjørehastigheten og tidsavstanden mellom skiløperne skal være avpasset til skitauets konstruksjon,
stigning, utførelse av på- og avstigningsplassen samt terrengforholdene.
Kjørehastigheten for skitau skal ikke overstige 2,0 m/s. Dersom stigning, utforming av medbringere,
trekktau, på- og avstigningsplasser eller andre spesielle forhold tilsier det, skal kjørehastigheten settes
lavere. (For skitau med faste medbringere bør kjørehastigheten ikke overstige 1,7 m/s.)
Høyeste tillatte kapasitet er 720 pers./time.
Korteste tillatte tidsintervall mellom to etter hverandre følgende skiløpere er 5 s.
Ved skitau uten eller med løsbare medbringere skal minste tillatte avstand angis ved at avstandsskilt
settes opp.
Skitau bør være utstyrt med regulerbar kjørehastighet. Skitau med faste medbringere og
kjørehastighet over 1,2 m/s skal være utstyrt med myk oppstartsanordning.
Barn tillates å kjøre sammen med en voksen person på samme medbringer dersom dette er
nødvendig ut fra manglende skiferdighet.

§ 10-10. Klemmer
Klemmer skal være slik konstruert at de ikke skader tauet og at de ved største stigning, ved smurt tau
og redusert taudiameter har tilstrekkelig sikkerhet mot glidning på tauet. Faste klemmer skal flyttes
med regelmessig tidsintervall.
Veiledning til § 10-10:
Klemmer på faste medbringere skal dimensjoneres og utføres slik at de har tilstrekkelig sikkerhet mot
brudd.
Ved montering av klemmer skal fabrikantens eller leverandørens instrukser følges nøye.
For å få jevn slitasje på trekktauet skal faste klemmer (medbringere) flyttes. Klemmene skal flyttes i
henhold til fabrikantens anvisning. Tidsintervallet mellom hver gang klemmene flyttes skal dog ikke
overstige 100 driftstimer.
§ 10-11. Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner skal være beregnet for den ugunstigste kombinasjon av de laster som kan
forekomme når taubaneanlegget er i drift og ute av drift.
Sveising av viktige konstruksjonsdeler skal utføres av sertifiserte sveisere.
§ 10-12. Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger
Alle taubaneanlegg skal ut fra deres konstruksjon, driftsbetingelser og lokale forhold være utstyrt med
elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger som er nødvendige for å avvikle driften med
akseptabel sikkerhet.
Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger skal være av en slik utførelse at de under alle
forhold har akseptabel sikkerhet mot funksjonsfeil og skal være utformet slik at nødvendig kontroll og
vedlikehold, samt utskifting av deler, kan utføres på en sikker måte.
Alle innretninger som automatisk skal stanse taubaneanlegget, skal kobles inn i en kontinuerlig
overvåket sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Startanordningen skal være låsbar.
Veiledning til § 10-12:
Det skal normalt være kun en startanordning og denne skal være plassert på kjøreplassen. I
tilknytning til startanordningen skal det også være stoppanordning. Dersom det er flere startorganer
skal disse anordnes slik at kun ett startorgan kan brukes av gangen og dette startorgan skal kjøreren
ha kontroll over.
Startanordningen skal være plassert slik at skitauet ikke kan settes i gang umotivert.
Drivstasjonen skal være jordet.
Alle automatiske sikkerhetskontrollere/-brytere skal kobles inn i en kontinuerlig overvåket
sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømsprinsippet. Ved uregelmessigheter i sikkerhetsstrømkretsen skal
skitauet stoppes automatisk ved at styrestrømkretsen brytes.
De foreskrevne stoppanordninger skal virke momentant og de må være utført slik at etter at de er blitt
påvirket så må ny oppstarting av skitauet foretas fra den ordinære startplass. Etter strømavbrudd skal
likeledes ny oppstarting måtte foretas.
Endebrytere, nødstopper etc. må ikke kunne fryse fast. Nødstoppknapper skal være slik utformet at de
lett kan betjenes av personer med votter på.
Ledning for sikkerhetsstrømkretsen skal være nedgravd eller opphengt på stolper i god avstand fra
slepetraseen.
Sikkerhetsstrømkrets for eventuelle uisolerte bryteranordninger skal tilsluttes sekundærsiden av
beskyttelsestransformator. Transformatorens tomgangsspenning skal maksimalt være 50 V på

sekundærsiden. (Lavspenningsanlegg med driftsspenning ikke høyere enn 50 V er fritatt for
meldingsplikt, såfremt disse ikke er plassert i eksplosjonsfarlig område.)
§ 10-13. Spesielle inspeksjoner
Komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller
utmattingsspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Følgende intervaller gjelder (med
unntak av klemmer):
a) Første spesielle inspeksjon: Senest innen 22500 driftstimer eller 15 år etter første idriftssettelse.
b) Andre spesielle inspeksjon. Senest innen 15000 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
22500 driftstimer.
For klemmer gjelder at kontroll og prøving skal skje etter en plan utarbeidet av leverandøren.

Kapittel 11 Krav til ståltau
§ 11-1. Hva kravene gjelder for
Kravene gjelder for ståltau som benyttes til bæretau, trekktau, balansetau, bæretrekktau og
strammetau til taubaner.
§ 11-2. Anvendelse av ståltau
For kabelkraner tillates tauskjøter på områdene utenfor kjørebanen.
Til bæretau for godstaubaner kan benyttes lukkete tau eller rundtrådete spiral- eller partspiraltau. Ved
rundtrådete konstruksjoner skal tauene være forsinket.
Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
For skitau kan det benyttes en mer tynntrådet konstruksjon. For skitau skal det benyttes krysslåtte tau.
Til bæretrekktau skal brukes parallellslåtte parttau, vanligst sekspartig i langslått utførelse.
Veiledning til § 11-2:
Se også § 13-2
§ 11-3. Stramming av ståltau
Tauene skal strammes slik at en får den nødvendige friksjon på drivskiven, tilstrekkelig opplagertrykk i
master og tilfredsstillende lav bøyepåkjenning i tauet fra egen tyngde, vekt av kjøretøy, nyttelast samt
miljølaster. Den nødvendige strammekraft skal være sikret innenfor fastlagt maksimal- og minimalverdi
under alle driftsforhold og i hele tauenes levetid.
Ved totausbaner skal bæretau og trekktau strammes slik at de ikke berører hverandre under normal
drift og ved oppbremsing.
Veiledning til § 11-3:
Ved ugunstigste lastvirkning i bruksgrensetilstand skal kraften i trekktauet ikke overstige 1/4 av tauets
minimum effektive bruddlast.
Belastningen i barduner og strammetau skal i bruksgrensetilstand ikke overskride 1/4 av tauets
effektive bruddlast.
§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau

Ved utskifting av tau, skal nye tau fremstilles, testes, leveres og kasseres i henhold til NS-EN 129271 til 6 og NS-EN 12385.
Øvrige stålau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen over en bestemt lengde på et
hvilket som helst sted på tauet overstiger de verdier som er angitt i tabellen nedenfor.
Ved taudeformasjoner i form av kjenger, kroker, flatklemming og korketrekkerdannelse skal utskifting
av tauet vurderes.
Strammetau for trekktau og bæretrekktau skal skiftes etter 12 år.
Strammetau for bæretau skal skiftes når bæretauet forhales.

Tabell 1. Tillatt tverrsnittsreduksjon:
D = taudiameteren

Reduksjo
n%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Tillegg

- lukket

10

180xD

5

30xD

Trådbrudd i
profiltråder som
ligger ved siden av
hverandre skal ha
en minsteavstand
på 18xD.

- partspiral

20

180xD

10

40xD

Partspiraltau skal i
en part ha
maksimalt 35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 4xD.

Trekk-,
balanse- og
bære-trekktau

25

500xD

10

40xD

6

6xD

Parttau skal i en
part ha maksimalt
35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 6xD.

Strammetau

8

40xD

4

6xD

Som over.

Trekktau for
kabelbaner

20

40xD

10

6xD

Som over.

10

6xD

Som over.

Bæretau

Trekktau for
skitrekk

25

500xD

Ved bestemmelse av tverrsnittsreduksjonen innenfor referanselengden skal det tas hensyn til:

a) Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket
tråd regnes også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet,
og
b) Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den
største reduksjon over referanselengden.
§ 11-5. Forhaling av bæretau
Bæretau skal forhales med 6 års intervall. Forhalingens lengde skal minst tilsvare lengden på
lengste bæretausko pluss 5 meter.
§ 11-6. Spleising og reparasjon av ståltau
Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk
ståltauprodusent.
§ 11-7. Utførelse av spleising
Ved montering av nytt tau i lukket sløyfe, for eksempel bæretrekktau for stolheiser og trekktau for
skitrekk, tillates maksimalt to spleiser. Etter senere reparasjoner og i enkelte tilfeller også etter
innkorting, godtas maksimalt fem spleiser totalt.
Ved montering av nytt tau i åpen sløyfe, for eksempel trekk- og balansetau for totausbaner, tillates
unntaksvis en spleis. I forbindelse med utbedring av tauskader, kan antallet økes til to.
For trekktau til kabelbaner tillates spleising bare som midlertidig reparasjon. Unntatt er anlegg som
opererer med lukket tausløyfe.
Spleising av ståltau skal utføres som angitt i NS-EN 12927
Ved tauskade som er begrenset til en eller to parter kan reparasjon utføres ved innspleising av parter
som angitt i NS-EN 12927. Dette gjelder ikke for kabelbaner med trommeldrift.
§ 11-8. Endefester for ståltau
1. Støpehoder og klemhodeendefester skal utføres av en person som er kvalifisert i henhold til NSEN 12927. Ved støpekoblinger og klemhoder skal det utarbeides rapport som oppfyller kravene
gitt i NS-EN 12927. Støpekoblinger og klemhoder mellom kjøretøy og trekk- og ballansetau skal
fornyes med mellomrom som ikke overstiger tre år. Støpekoblingens hylse skal være av en slik
type som etter montering kan slås tilbake slik at støpekonens tilstand kan inspiseres.
2. Dersom andre endefester enn støpekoblinger og klemhoder skal benyttes skal dette skje slik:
Kilelås skal monteres etter leverandørens anvisning. For kilelås skal festepunktet på tauet
forskyves med mellomrom som ikke overstiger 3 år for installasjoner på totausbaner, og 12 år for
strammetau på skitrekk og stolheiser. Ståltauklemmer som festeelement kan benyttes på
barduner og strammetau og for låsing av tauenden ved bruk av kileklemmer. Bruk av Uboltklemmer er ikke tillatt. Presshylser kan benyttes på barduner og strammetau. Dersom
endefestet skal utføres som trommelfeste skal bæretauet ligge på trommelen med minst tre
omdreininger, og den frie enden skal sikres med en endeklemme og en sikkerhetsklemme.
Sikkerhetsklemmen skal monteres i en avstand på 10 mm fra endeklemmen.

Del V Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner for persontransport som
er godkjent etter reglene som gjalt før 03.05.2004 og godstaubaner
Kapittel 13. Tilleggskrav til skitau som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05. 2004
§ 13-1. Generelle krav

Skitau skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Skitauets endefaster skal forankres på forsvarlig måte.
Slepetraseen skal være tilstrekkelig bred, og til enhver tid ryddet og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner og andre bevegelige deler skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at
personer ikke utsettes for fare.
Veiledning til § 13-1:
Skitau skal plasseres og bygges slik at passasjerene kan transporteres og stige på og av uten fare.
Skitau skal, om mulig, plasseres i god avstand fra nedfartsløyper slik at konflikt mellom oppfart og
nedfart unngås.
Ved plassering av skitau må man ta hensyn til om snøras kan forekomme samt vurdere andre forhold
som kan medføre økt risiko for ulykker (nærliggende stup, kløfter o.l.).
Skitau må som regel ikke plasseres nærmere elektriske luftledninger enn 20 m regnet i horisontal
retning. Plassering av skitau nærmere slike ledninger må godkjennes av ledningseier.
Slepetraseen og tauføringen skal være slik at passasjerene transporteres uten vanskeligheter. Hele
slepetraseen og stasjonene skal normalt være synlige fra kjøreplassen. Kjøreplassen skal være i
umiddelbar nærhet av skitauet og fortrinnsvis ved påstigningsplassen.
Skitau skal ikke ha mellommaster, støtteruller eller styreruller for oppadgående tau på den delen av
tauet der personer transporteres.
Tauet skal monteres slik at de kjørende ikke behøver å tvinge tauet ned eller holde det oppe med
noen større kraft under oppfarten. Traseen skal være jevn, uten nevneverdige søkk eller kuler. (Dette
medfører at for skitau med stor stramming, f.eks. skitau med ståltau, så må slepetraseen overalt følge
tauprofilet med konstant avstand. Faste medbringere må ikke berøre snødekket på oppkjøringssiden i
nevneverdig grad.)
Slepetraseens stigning skal normalt ikke være større enn 26°. Ved stigning over 14° skal det benyttes
skitau med medbringere.
Slepetraseens stigning kan i særskilte tilfeller tillates å overstige 26°, men dog ikke over 40°, f.eks. der
skitauet utelukkende benyttes av hoppere i forbindelse med hoppbakker. For slike anlegg gjelder:
a) For skitau hvor stigningen i deler av traseen er større enn 26° og mindre eller lik 32° skal
området omkring slepetraseen ryddes og jevnes til en bredde av minst 3,0 m og derav minst
2,0 m ut fra tauet på kjøresiden i den del av traseen der stigningen overstiger 26°.
Avstanden mellom skiløperne i skitauet skal minst være lik lengden av den del av traseen
der stigningen overstiger 26°.
b) For skitau med stigning over 32° og mindre eller lik 40° skal området omkring slepetraseen
ryddes og jevnes til en bredde av minst 3,0 m og derav minst 2,0 m ut fra tauet på
kjøresiden i hele skitauets lengde. Det tillates kun en skiløper av gangen i skitauet (en og en
skiløper skal transporteres opp). Aldersgrense for bruk av slikt skitau skal minst være 12 år.
c) For skitau med stigning over 26° kan det som alternativ til breddeutvidelse av slepetraseen
monteres fanginnretninger i nødvendig utstrekning på begge sider av slepetraseen.
Fanginnretningene skal hindre at personer som faller av skitauet rutsjer nedover traseen og
kommer til skade.
Slepetraseen skal ikke helle sideveis mer enn 5°.
Nedre stasjon samt nærliggende stolper, fundamenter, trær, steiner o.l. skal polstres effektivt eller det
skal anlegges spesielle avledningsarrangementer dersom det er grunn til å anta at personer som faller

av skitauet, kan rutsje bakover og bli skadet ved sammenstøt med disse. Slike gjenstander som er
høyere enn 2,0 m skal polstres opp til en høyde på minimum 2,0 m over snødekket.
Det tillates ingen kryssing av skitauet i samme plan hverken av nedfartsløyper, skiløyper, veier,
turløyper, gangstier e.l. som brukes når skitauet er i drift.
Dersom slepetraseen er plassert slik i forhold til nedfartene at den ikke er naturlig avgrenset fra disse,
og dersom dette fører til uakseptabel sikkerhet for personer i skitauet, skal gjerder eller andre
hindringer arrangeres langs de aktuelle deler av slepetraseen for å hindre at skiløperne i nedfarten
kommer i konflikt med skitauet eller personer som benytter skitauet. Gjerdet må i så fall plasseres slik
at det ikke er til hinder for at personer som faller av skitauet sikkert og trygt kan komme seg ned til
påstigningsplassen eller ut til nedfarten.
Slepetraseen skal være jevnet ut til en bredde på minst 1,5 m og minst 1 m ut fra tauet på kjøresiden.
Ved høy fylling skal bredden være minst 2,0 m.
Bru med så stor høyde over terrenget at det kan være fare for skader ved fall fra brua, skal på begge
sider ha rekkverk med høyde minst 1,0 m over snødekket. Rekkverket skal utføres slik at den
kjørende, hans utstyr eller medbringer ikke kan hekte seg fast. Bredden innenfor rekkverket skal være
minst 2,5 m.
Der slepetraseen passerer bru uten rekkverk, skal brua ha en bredde på minst 3,0 m.
Alle skiver utenfor stasjonene skal enten være plassert utenfor rekkevidde for personer og minst 2,5 m
over snødekket, eller de skal være avskjermet, innkapslet eller inngjerdet som angitt over.
På skitau uten faste medbringere skal skiver normalt være innkapslet i tillegg til inngjerding. Unntak er
skiver som er plassert utenfor rekkevidde for personer og minst 2,5 m over snødekket.
Innkapslingen skal være så tett at små barn ikke kan stikke armer eller fingrer inn mellom skive og tau
og derigjennom komme til skade. (Innkapslingen kan f.eks. anordnes ved at skiven monteres mellom 2
store plater. Platenes utforming, størrelse og avstanden mellom platene må da være slik at små barn
ikke kan stikke armer eller fingrer inn til det punkt der tauet løper inn på skiven og derigjennom komme
til skade.)
§ 13-2. Tau
Skitau med faste medbringere skal ha tau av stål eller natur-/kunstfiber med minimum diameter 8
millimeter. Tau til skitau uten medbringere eller med løsbare medbringere skal være av natur/kunstfiber og ha en diameter på minimum 16 millimeter og være av rotasjonsfri konstruksjon.
Veiledning til § 13-2:
Se også § 11
Valg av tau
Til skitau med faste eller løsbare medbringere kan det benyttes trekktau av stål eller natur-/kunstfiber
med minimum diameter 6 mm.
Trekktau av natur- eller kunstfiber skal være av flettet eller annen nøytral, rotasjonsfri konstruksjon slik
at vekslende belastning i tauet ikke fører til tvinnspenninger eller rotasjon av tauet. Ståltau skal være
av krysslått konstruksjon.
Trekktau til skitau uten medbringere skal være av natur- og/eller kunstfibre og ha en diameter på minst
16 mm. Ved bruk av bånd eller flat konstruksjon skal bredden være minst 25 mm og tykkelsen minst 3
mm. (Nye fibertau bør ha diameter vesentlig over 16 mm da diameteren ved drift vil avta som følge av
tauets forlengelse.)
Til barduner skal det benyttes ståltau.
Skjøting

Tauet skal være skjøtet sammen uten tvinnspenninger som kan skape rotasjon. Leverandørens
anvisning skal følges.
Ved skjøting av ståltau med langspleis skal spleisens lengde være minst 1200 x taudiameteren.
Innstikklengden skal være minst 80 x taudiameteren. Avstanden mellom to spleiser skal være minst
3000 x taudiameteren.
Skjøting av ståltau tillates også ved bruk av spesielle skjøtemedbringere. Disse skal utformes slik at
de ikke skader tauet. Det skal ikke være utstikkende trådender e.l.
Ved skjøting av kunstfibertau med kjerne av parallelle fiber og flettet kappe kan dette f.eks. gjøres ved
å dele kjernen i flere parter og deretter knyte disse, samt de utvendige partene sammen hver for seg.
Knutene må da fordeles jevnt over et område på ca. 0,5 m.
Kunstfibertau med flettet kjerne kan også skjøtes ved at de flettes sammen over en viss lengde.
Dersom alle tauskiver har en slik utforming at knuter lett kan passere, kan også skjøtemetoder med
f.eks. «båtmannsknop» med innknyting av tauendene benyttes.
Konferer for øvrig med skitauleverandør ved skjøting av tau.
Kontroll og kassasjon
Trekktau skal kontrolleres visuelt minst hver måned. Spleiser og områder med trådbrudd eller andre
skader kontrolleres spesielt nøye. Utstikkende trådender i ståltau tillates ikke. Tauet skal skiftes eller
repareres i god tid før det foreligger fare for brudd.
For kassasjon av ståltau, se § 11-6.
Når diameteren på fibertau, hvor det ikke benyttes medbringere, underskrider 16 mm skal de
kasseres.
§ 13-3. På- og avstigning
Ved på- og avstigningsplasser skal det være et nødvendig antall stoppinnretninger til bruk for
publikum. I tillegg skal det være en innretning plassert slik at skitauet stoppes minimum 1 m før
kjørende kommer i kontakt med endestasjonenes mekaniske konstruksjon. For skitau med fibertau
uten faste medbringere kreves det kun slik innretning ved øvre stasjon.
Veiledning til § 13-3:
Påstigningsplassen
Påstigningsplassen skal normalt være horisontal med et markert påstigningspunkt. Om nødvendig
skal det settes opp et effektivt hinder mot tilbakerutsjing, f.eks. en trestokk som skienes bakkant kan
plasseres mot.
Framkjøringen til påstigningsplassen skal arrangeres med hensiktsmessig køsystem.
For skitau med faste medbringere skal det mellom påstigningsplassen og nedre stasjon
(drivskive/nedre vendeskive) være en snorbryter under tur- og returtauet som sammen med
inngjerdingen danner et sammenhengende stengsel mellom den roterende skiven (drivskiven) og
publikum. Snorbryteren skal automatisk stoppe skitauet dersom en skiløper f.eks. glir bakover fra
påstigningsplassen eller faller innenfor turtauet og dermed risikerer å komme i kontakt med
returmedbringere som igjen kan trekke vedkommende inn i driv-/vendeskive. Snorbryteren skal
plasseres i en avstand fra nærmeste konstruksjonsdel på nedre stasjon tilsvarende skitauets
bremselengde ved tomt tau + 1,0 m. (Påstigningsplassen og tilstøtende områder bør arrangeres slik at
snørydding kan utføres uten større vanskeligheter.)
Ved påstigningsplassen skal det være en nødstoppbryter som er lett tilgjengelig for publikum.
Nødstoppbryteren skal merkes med skilt.

Avstigningsplassen
Avstigningsplassen skal være entydig avmerket i terrenget med skilt og om nødvendig med ledegjerde
eller annen markering for å hindre for tidlig avstigning.
Avstigningsplassen skal være tilnærmet horisontal.
Terrenget nærmest avstigningsplassen skal normalt ha fall til siden fra det sted avstigning skjer. Det
skal være tilstrekkelig plass slik at det ikke oppstår trengsel rundt avstigningsplassen.
Mellom avstigningsplassen og øvre stasjon (vendeskiven) skal det være en anordning (endebryter)
som automatisk stopper skitauet dersom en person skulle kjøre forbi avstigningsplassen uten å ha
sluppet medbringeren eller trekktauet. Det skal ikke være mulig å kjøre utenom endebryteren mens
man holder i medbringeren eller trekktauet.
En person skal ikke bli skadet ved å kjøre fra avstigningsplassen, gjennom denne endebryteren og
frem til det sted der vedkommende stopper.
Endebryteren skal plasseres slik at en liten person (25 kg) som kjører alene i skitauet og kjører
gjennom endebryteren, under alle driftsforhold, stopper minst 1,0 m fra nærmeste konstruksjonsdel
som kan skade vedkommende. For skitau med faste medbringere skal endebryteren sammen med
inngjerdingen danne et sammenhengende stengsel mellom den roterende skiven (vendeskiven) og
publikum.
Trekktauet skal i området mellom avstigningsplassen og øvre stasjon (vendeskiven) føres på en slik
måte at en liten person (25 kg) som henger fast i en medbringer eller i trekktauet og kjører gjennom
stoppanordningen ikke risikerer å bli løftet opp fra fast snødekke eller annet fast ståunderlag.
Vertikalavstanden mellom trekktauet og fast snødekke eller annet fast ståunderlag skal under ingen
omstendigheter overskride 1,0 m i dette stoppområdet.
Ved skitau med løsbare medbringere skal endebryteren plasseres så langt foran øvre stasjon at
medbringere, som blir sluppet mens de henger på tauet, har tid nok til å falle av innen de når
vendeskiven.
Stoppanordningen skal ha manuell tilbakestilling.
Ved avstigningsplassen skal det være en nødstoppbryter som er lett tilgjengelig for publikum.
Nødstoppbryteren skal ha manuell tilbakestilling.
Ved midlertidig flytting av avstigningsplassen nedenfor ordinær avstigningsplass og når bare en del av
slepetraseen kan benyttes, gjelder de samme krav som til selve avstigningsplassen.
Det skal normalt ikke være mer enn en avstigningsplass.
For skitau uten medbringere kan det tillates avstigning i slepetraseen dersom forholdene er lagt til
rette for det.
§ 13-4. Medbringere
Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal for øvrig være
av en slik utførelse at de kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes
tallerkenmedbringere skal det ikke være hull eller utsparinger i disse.
Videre skal medbringerne være slik utformet at det ved vekslende oppstramming i trekktauet ikke
foreligger fare for fastklemming av fingre e.l. mellom tau og fremkant av medbringer.
Løsbare medbringere skal utformes slik at de kan løses fra tauet uten vanskeligheter og uten bruk av
større kraft. Dersom en kjørende frigjør seg fra en løsbar medbringer, skal også medbringeren
umiddelbart løse seg fra tauet.
Veiledning til § 13-4:

Medbringere av enhver art som er festet på tauet skal kunne passere driv- og vendeskiver, styreruller,
ledeguider etc., samt hele traseens lengde på tur- og retursiden, uten fare for å kunne hekte seg fast.
De skal ha en slik utforming at de ikke skader tauet eller andre deler av anlegget under normal drift.
Løsbare medbringere som er beregnet til å taes med tilbake av de kjørende, skal være lette og
utformet slik at dette kan foregå uten fare eller ulempe.
Ved dimensjonering av medbringere skal man regne med en vekt på 1,0 kN (100 kp) pr. person.
Bærende deler av medbringerne skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot brudd.
§ 13-5. Bremser
Skitau skal være utstyrt med tilbakeløpssperre eller brems som effektivt hindrer at skitauet endrer
dreieretning ved enhver stopp, herunder stopp ved strømbrudd.

§ 13-6. Krav til maksimum rotasjon av skitau
For skitau med ståltau skal det ikke være rotasjon i tauet under drift.
For skitau med fibertau skal det ikke være mer enn 1 rotasjon pr 60 m, dog maks 4 rotasjoner ved
skitau lenger enn 240 m.
Veiledning til § 13-6:
Ved alle skitau stilles det strenge krav til trekktauets føring og anleggets montering, slik at taurotasjon
om trekktauets akse unngås. Skivene skal kunne holdes nøyaktig innstilt i trekktauets retning og
skitauet skal være slik konstruert, at riktig og stabil tauføring kan opprettholdes uten at daglig pass og
etterjustering er nødvendig. (Rotasjon kan kontrolleres ved f.eks. å knyte et tøystykke rundt trekktauet
og deretter telle antall omdreininger mens skitauet kjøres uten skiløpere.)

Veiledning for skitrekk som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05. 2004
1. Innledning
Taubaneloven og taubaneforskriften trådte begge i kraft 01.07. Det gjelder en del felles krav til taubaner for
persontransport som ble godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004 og godstaubaner, og enkelte
tilleggskrav for de enkelte typer taubaner.
Bestemmelsene i det nye regelverket er i større grad funksjonelle enn det tidligere detaljerte regelverket.
Denne veilederen er ment å angi hvilke krav i de tidligere forskriftene som må være oppfylt for at en skal
anses å oppfylle kravene del IV og V i gjeldende taubaneforskrift. Nærmere opplysninger om
framgangsmåten ved denne vurderingen finnes på SJTs nettsted (www.sjt.no).
Gjeldende forskriftsbestemmelser er gjengitt i rød tekst, mens tidligere forskriftstekst er angitt i svart tekst
som veiledning.

2. Veiledning
Del IV Felles krav til taubaner for persontransport som er godkjent etter reglene som
gjaldt før 03.05. 2004 og godstaubaner
Kapittel 10. Felles krav til taubaner
§ 10-1. Teknisk tilstand
Taubanevirksomheten plikter å opprettholde og, om nødvendig, forbedre anleggets tekniske stand slik
at anlegget er sikkert i bruk.
§ 10-2. Generelle tekniske krav
Taubaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Traseen skal være ryddet, tilstrekkelig bred og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for
fare, f.eks. ved å skades av bevegelige deler.
For stolheiser gjelder i tillegg følgende:
a) Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal med god
margin være tilstrekkelig til at stolens laveste del, som regel fotbøylen, ikke kan berøre
bakken eller snødekket.
b) Adkomster til og fra selve stolområdet, skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse
gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være tydelig merking.
For alle svevebaner gjelder i tillegg følgende:
Der enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter over bakkenivå skal det sikres slik at ingen
skades ved fall.
§ 10-3. Oppbevaring av dokumentasjon
Taubanevirksomheten plikter å oppbevare de tegninger og den dokumentasjon som taubaneanlegget
er godkjent på bakgrunn av. Ved endringer skal tegninger og dokumentasjon oppdateres, og det skal
fremgå hvilke endringer som er foretatt.
Veiledning til § 10-3:
Taubanevirksomheten skal kunne framlegge den dokumentasjon som framgår av approbasjonsbrevet
som ble utstedt i tilknytning til førstegangstilsynet for den foreliggende utforming. Denne
dokumentasjon omfatter:

a) Tegning i målestokk 1:1000 eller større av anleggets vertikalprofil som viser
følgende:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

terrengforløp i baneaksen
plassering av stasjoner og master
tauføring.
mastehøyde, mastehelning, mastenr., antall ruller i rullebatteriene og sporvidde
plassering av på- og avstigningsplasser
plassering av grensebryter og opptrekkskontroller
lengde mellom avstigningsplass og vendeskive
plassering av motslagsarrangement for medbringere

Lengde- og høydekoordinater skal angis på topp av fundamenter, samt for
tauopplagring på drivskive, vendeskive og alle rullebatterier.
b) Tegninger i målestokk 1:200 eller større, som viser de arrangementsmessige
løsninger i tilknytning til på- og avstigningsplasser, samt beskriver hvordan disse
skal fungere mht. tilkomst, avkjøring, inngjerding, køsystem, etc.
c) Beregninger av taukrefter, helnings- og brytningsvinkler ved master, reaksjonskrefter
mellom tau og rullebatterier, rulletrykk, pilhøyder og strammevognens bevegelse.
Spesifikasjon av trekktau med angivelse av taufabrikat, taudiameter,
taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder og minimum effektiv bruddlast.
d) Beregning av sikkerhet mot glidning mellom trekktau og drivskive.
e) Drivstasjon
i.
ii.
iii.

iv.

f)

Fundamentstegninger og -beregninger
Sammenstillingstegning(er)
Detaljtegninger av:
1. kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
2. bremser og drivskive
3. bærende konstruksjoner
Styrkeberegninger av de i pkt. 3 angitte deler. For roterende
drivskiveaksel skal utmattingsberegninger foreligge.

Vendestasjon
i.
ii.
iii.

iv.

Fundamentstegninger og -beregninger
Sammenstillingstegning(er)
Detaljtegninger av:
1. aksler
2. vendeskive
3. bærende konstruksjoner
Styrkeberegninger av de i pkt. 3 angitte deler. For roterende
vendeskiveaksel skal utmattingsberegninger foreligge.

g) Strammeanordning
i.
ii.

iii.

Fundamentstegninger og -beregninger
Sammenstillingstegning(er) med:
1. spesifikasjon av strammetau,(se pkt. c); ev. spesifikasjon av annen
strammeinnretning (hydraulisk, elektrisk)
2. angivelse av størrelsen på strammingen (vekt av strammelodd).
Detaljtegninger av
1. tauskiver m/aksler og lager
2. strammeinnretning

iv.

3. justeringsanordninger for strammeinnretningen
4. bærende konstruksjoner.
Styrkeberegninger av de i pkt. 3 angitte deler.

h) Master
i.

ii.
i)

Medbringere
i.
ii.

j)

Tegninger:
1. detaljtegninger av master m/leidere og plattformer
2. detaljtegninger av rullebatterier
3. fundamenttegninger.
Styrkeberegninger av master og fundamenter.

detaljtegninger av medbringere med klemmer
styrkeberegninger

Elektriske installasjoner
i.
ii.

beskrivelse av prinsipp og koblingsskjema for det elektriske anlegget
beskrivelse av prinsipp og koblingsskjema for det hydrauliske anlegget

k) Drifts- og vedlikeholdsinstruks
l)

Sertifikat for trekktau og strammetau.

m) Eventuell tilleggsdokumentasjon det er stilt krav om.
Dokumentasjonen i j) og k) skal være på norsk.
§ 10-4. Krav til materialer, konstruksjon og utrustning
Taubanen med dertil hørende maskineri skal med hensyn til materialer, konstruksjon og utrustning
være av en slik utførelse at den under alle forhold har betryggende sikkerhet.
§ 10-5. Sporvidde, klaringer og avstander
Sporvidden skal være så stor at kjøretøy og medbringere har tilfredsstillende pendlingsfrihet i forhold
til hverandre eller faste hindringer som master, ved største pendling av kjøretøyene og utsving av tau
under drift. For åpne kjøretøy kan det i tillegg kreves en sikkerhetsavstand.
For svevebaner skal minste avstand til bakken, snødekket, trær, kabel eller annen hindring under
ugunstigste forhold fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau være slik at man oppnår tilstrekkelig
sikkerhet mot kollisjon.
Største tillatte avstand til bakken skal bestemmes ut fra type av kjøretøy, redningsutstyr og om
taubaneanlegget er for offentlig eller begrenset personbefordring.
Veiledning til § 10-5:
Inndratte medbringere skal kunne passere gjennom endestasjonene med sideveis klaring til faste
deler på minst 0,5 m. Kravet bortfaller dersom det er montert føringer for medbringerne i stasjonene.
I slepetraseen skal den horisontale avstand fra et vertikalplan gjennom trekktauet og til nærmeste
mastekonstruksjonsdel ikke underskride 1,25 m opp til en høyde av 2,0 m (målt vertikalt) over
snødekket. Ved enkeltmedbringere kan denne avstanden reduseres til 1,0 m.
Avstanden fra det nevnte vertikalplan til stolper, trær, steiner o.l. langs slepetraseen skal ikke
underskride 2,0 m.

Når skitrekk kjøres med full belastning skal avstanden mellom inndratte medbringere og snødekket
utenom øvre og nedre stasjon ikke underskride 2,3 m på ikke inngjerdet del av traseen. Dersom
avstanden stedvis er mindre, så skal nødvendige sikringer settes opp.
For teleskopmedbringere tillates denne avstanden redusert på tursiden. For faste
teleskopmedbringere ved kjørehastighet mindre enn 2,0 m/s og dersom skitrekket er inngjerdet tillates
også avstanden redusert på retursiden. Medbringerne får dog ikke berøre snødekket.
For skitrekk som har enkeltmedbringere med snorboks og kjørehastighet ≤ 2,0 m/s tillates avstanden
redusert på tur- og retursiden. Høyden skal dog være så stor at minimum avstand fra snødekket til
medbringerens snorboks med full belastning er 2,0 m. For slike skitrekk tillates ingen kryssende
nedfart.
§ 10-6. Tauenes opplagersikkerhet i mastene
Bæretau for totausbaner og godstaubaner skal alltid være i kontakt med bæretauskoene. Dette gjelder
også for ugunstigste forhold for taubane ute av drift.
Bæretrekktau for stolheiser og småkabinbaner, samt trekktau for skitrekk skal ha tilstrekkelig
opplagertrykk på tauruller, tauskiver og rullebatterier for å forhindre avsporing. Rullebatterier og
tauskiver skal være forsynt med innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
For trekktau på totausbaner skal det være føringer i mastene som sikrer at tauet legger seg ned på
taurullene/tauskivene.
§ 10-7. Stasjoner, drivmaskineri og bremser
Stasjoner skal være slik arrangert at trafikken kan avvikles på en betryggende måte. Hverken
maskinanlegg, elektriske anlegg eller medbringere skal utsette personale eller passasjerer for unødig
fare eller ulempe.
Alle rom som ikke er beregnet for offentlig adgang skal sperres for uvedkommende.
Svevebaner skal foruten hoveddrivverk ha en uavhengig nøddriftsmotor.
For svevebaner og kabelbaner skal hoveddrivverket normalt være utstyrt med to bremser som er
uavhengige av hverandre. Den ene av bremsene skal virke direkte på drivskiven. Hver av bremsene
skal kunne stoppe taubaneanlegget med en sikkerhetsmessig forsvarlig retardasjon.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking, utmatting
eller overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i henhold til
anerkjente normer og god praksis med hensyn til den risiko som er forbundet med den aktuelle
komponent.
Alt nødvendig utstyr for overvåking av taubaneanleggets drift skal være samlet på kjøreplassen.
Veiledning til § 10-7:
Generelt
Maskineri med tilhørende utstyr (motor, brems, veksel, m.m.) skal være vernet mot inngrep fra
uvedkommende, samt ha tilstrekkelig vern mot regn og snø.
Aksler, tannhjulsveksler, koblinger og andre bevegelige deler skal være skjermet for å hindre
personskader.
Forbrenningsmotor som brukes til drift av skitrekk skal ha effektiv lyddemper. Avgassene skal
bortledes slik at de ikke fører til skade eller ubehag for noen.

Maskineri og øvrig utstyr skal være lett tilgjengelig for kontroll, smøring og vedlikehold. Plattformer,
rekkverk og leidere skal monteres i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå sikre og gode
arbeidsforhold
Benyttes barduner på stasjoner, skal bardunene være slik plassert og merket at kollisjonsulykker
unngås. De skal ha vernelister, malt med varselfarge, opp til en høyde av minst 2,0 m over høyeste
forekommende snøhøyde. De skal ikke være anbrakt i fallsoner for passasjerer i trekket.
Belastningen i barduner skal i bruksgrensetilstand ikke overskride 1/4 av tauets minimum effektive
bruddlast.
Skitrekk skal ha skilt som angir fabrikat, typebetegnelse, produksjonsår og produksjonsnummer.
Skiltet skal normalt være festet på bærende konstruksjoner i nedre stasjon.
Maskineri
Drivskive, vendeskive, avbøyningsskive og tauruller for trekktau skal normalt være foret med materiale
som har en elastisitetsmodul høyst lik 10.000 N/mm² (1000 kp/mm² ).
Driv-, vende- og avbøyningsskiver skal ha anordninger som fanger opp tauet ved en eventuell
avsporing.
Driv-, vende- og avbøyningsskiver skal ha avsporingsbrytere. Dersom anlegget har rullebatterier
umiddelbart foran og etter skiven, og disse er utstyrt med avsporingsbrytere, kan kravet fravikes.
Driv- og vendeskive skal utstyres med isskrape.
Vendeskiven og vendeskiver i eventuelle vinkelstasjoner skal ha utstyr som automatisk stopper heisen
i god tid før et lager havarerer og senest når skivens ytterste sidekant/støttekant er 8 mm ute av sin
opprinnelige stilling. (Dette kan f.eks. gjøres ved å montere en brytepinne 8 mm over og en brytepinne
8 mm under skivens støttering i skitrekkets senterlinje. Brytepinnenes funksjon må ikke hindres av
isskrapen.)
Bremser
Skitrekk skal normalt være utstyrt med en mekanisk driftsbrems.
Skitrekk kan utføres uten driftsbrems hvis følgende to krav er oppfylt:
a) stopplengden ved ugunstigste forhold (ubelastet trekk) er mindre enn 8 m når en
nødstopp påvirkes eller sikkerhetsstrømkretsen brytes. For anlegg med elektrisk bremsing
(motstrøm eller virvelstrøm) skal stopplengden med den elektriske bremsen utkoblet ikke
overstige 10 m.
b) anlegget har pålitelig automatisk anordning (f.eks. tilbakeløpssperre) som hindrer trekket i
å gå bakover dersom det stopper ved full belastning.
Bremsen skal tre i funksjon og stoppe skitrekket når nødstoppanordningen påvirkes, og når styre- eller
sikkerhetsstrømkretsen brytes.
Bremsen skal kunne utløses fra kjøreplass.
Bremsen skal være beskyttet mot vann, is, olje, skitt o.l. Slitasje på bremsebeleggene skal lett kunne
kontrolleres.
Strammeanordning
Dersom det anvendes en strammeanordning basert på tilført energi som kan påføre trekktauet
varierende strammekrefter, skal det være installert sikkerhetsanordninger som automatisk stopper
trekket dersom kraften i trekktauet øker mer enn 15% over - eller synker mer enn 15% under den
tilsiktede strammekraften.

Strammevognens bevegelse skal begrenses av buffere og endestoppere for begge
bevegelsesretninger.
Hvis trekktauet har forlenget seg slik at strammevognen eller vendeskiven nærmer seg sin endestilling
må tauet kortes inn.
Ved strammeanordninger hvor vendeskiven henger fritt, bare oppspent av strammetauet, skal det
være spesiell fanganordning, f.eks. sikringstau for strammetau, som fanger opp vendeskiven og
trekktauet dersom strammetauet skulle ryke.
Fritt opphengt vendeskive skal gjerdes inn.
Motvekten skal være helt innbygd eller være gjerdet inn for å hindre personskader ved bevegelse av
motvekten og for å hindre ferdsel under motvekten.
Sjakt for motvekt skal være tilgjengelig for inspeksjon. Den skal være drenert eller vernet mot
inntrengning av snø og vann.
Justeringsanordningen for motvekten (strammevinsjen) skal normalt ha selvsperring som sikrer mot
tilbakeslag. For hånddrevne spill skal sveivekraften ikke overstige 250 N (25 kp). Strammetauet skal
minimum ha 3 vindinger på vinsjen i oppstrammet tilstand.
Justeringsanordninger uten godkjent tilbakeslagssikring skal sikres med ekstra sikringstau.
Sikringstauet skal være oppspent med ca. halve belastningen i strammetauet.
§ 10-8. Utstyr i master
Sikkerheten mot brudd i alle mekaniske innretninger i mastene skal være som angitt i relevante norske
standarder.
Tauruller og rullebatterier skal være konstruert slik at tauene føres på en sikker måte i mastene.
Veiledning til § 10-8:
Bardunerte master tillates ikke.
Master skal være tydelig nummerert i stigende rekkefølge fra nedre stasjon. Numrene bør angis på
eget skilt eller direkte på mast på den side som vender mot nedre stasjon. Tallhøyden skal minst være
15 cm.
Rullebatterier og plattformer skal være slik konstruert og innrettet at det ikke foreligger fare for at
medbringerne kan hekte seg fast. Rullebatteriene som er plassert straks foran driv- og vendeskive på
den siden trekktauet går inn på skiven skal om nødvendig ha føringer som demper sterkt svingende
medbringere.
Hvert rullebatteri skal ha avsporingsvern som hindrer avsporing av tauet mot sentrumslinjen av
skitrekket.
Hvert rullebatteri skal ha anordninger (taufangere) som fanger opp tauet ved en eventuell avsporing
utover. Ved strekkmast skal det monteres ekstra fangjern i de tilfeller der en avsporing, hvor tauet går
utenom ordinær taufanger, kan medføre at en person blir løftet opp fra bakken. Vinkelen mellom
vertikallinjen og linjen fra taufangerens ytterkant til ytre tangeringspunkt på tauet når tauet ligger
sentrisk over rullens ytterkant, skal være minst 30°, og den skal være slik utformet at klemmer kan
passere når tauet ligger på denne.
Samtlige rullebatterier skal ha utstyr som automatisk stopper skitrekket ved avsporing
(avsporingsbryter). Anordningene skal utføres slik at de stopper skitrekket også om taufangerene ikke
fanger opp tauet. Anordningen bør plasseres ved inngangssiden på de respektive rullebatteriene. For
rullebatterier som ligger utsatt til for vind skal det monteres bryteanordning også på utgangssiden av
rullebatteriet dersom dette har mer enn 6 ruller.

Rullebatteriene skal være lett justerbare. Rullebatterienes bevegelse om hovedakslingen skal være
begrenset av stoppere som ikke tillater mye større bevegelse enn hva som forekommer under normal
drift.
For å kunne ta opp sidekrefter på grunn av vind kan man ledde rullebatteriet slik at det kan pendle opp
til 17° på tvers at trekktauets retning.
§ 10-9. Kjørehastighet og tillatt kapasitet
Kjørehastigheten skal velges slik at en får en rolig og sikker framføring av kjøretøy, spesielt over
master, uten for store akselerasjoner. (Retardasjoner under oppbremsing skal ikke sette driften i fare.)
For omløpsbaner hvor på- og avstigning skjer mens banen er i bevegelse, skal kjørehastigheten være
slik at på- og avstigning kan skje på fullt forsvarlig måte.
For omløpsbaner skal videre avstanden mellom kjøretøy/medbringere være slik at på- og avstigning
kan skje uten fare.
Veiledning til § 10-9:
Kjørehastigheten og tidsavstanden mellom medbringerne skal i hvert enkelt tilfelle være avpasset til
medbringernes konstruksjon, utførelse av på- og avstigningsplassen samt terrengforholdene.
Ved skitrekk med medbringere uten spesiell anordning for startdemping skal kjørehastigheten ikke
overstige 2,0 m/s. Ved skitrekk der medbringerne har spesiell anordning for startdemping kan
kjørehastigheten økes til maksimum 3,5 m/s og til høyst 4,0 m/s ved skitrekk med enkeltmedbringere
og utløsbare klemmer. Ved skitrekk med utløsbare klemmer og avstigning like ved vendeskiven skal
hastigheten ikke overstige 3,5 m/s.
Anlegg med normal kjørehastighet > 3,5 m/s skal av hensyn til taukontroll enten ha alternativ
kjørehastighet ≤ 3,5 m/s eller tauet skal skiftes hvert 5, år.
Ved bruk av arbeidskurv skal kjørehastigheten ikke overstige 0,6 m/s.
Korteste tillatte tidsintervall mellom to etter hverandre følgende medbringere og tilhørende høyeste
kapasitet på anlegget er som følger:

Tidsintervall Høyeste kapasitet
Uten startdemping

9s

Korte dobbeltmedbringere med startdemping og
fasteklemmer

6s

1.200 pers./time

Lange dobbeltmedbringere med spesiell startdemping
og faste klemmer

5s

1.440 pers./time

Enkeltmedbringere med startdemping og faste
klemmer

4s

900 pers./time

Enkeltmedbringere med automatisk innkopling av
klemmene

3s

1.200 pers./time

Enkeltmedbringere med automatisk innkopling av
klemmene og avstigning like ved vendeskiven

4s

900 pers./time

Medbringere med snorbokser skal ikke plasseres så tett at fullt utdratt medbringer kommer under
snorboksen og hengestangen på etterfølgende medbringer.

Anlegg med kapasitet over 1.200 pers./time skal være utstyrt med regulerbar kjørehastighet slik at
kapasiteten minst kan reduseres ned til 1.200 pers./time. Reguleringsmulighet til enda lavere
kapasiteter anbefales.
Ved høye kapasiteter eller i bratte områder kan det stilles spesielle krav til preparering av
slepetraseen.
Barn tillates å kjøre sammen med en voksen person på samme medbringerplass.
§ 10-10. Klemmer
Klemmer skal være slik konstruert at de ikke skader tauet og at de ved største stigning, ved smurt tau
og redusert taudiameter har tilstrekkelig sikkerhet mot glidning på tauet. Faste klemmer skal flyttes
med regelmessig tidsintervall.
§ 10-11. Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner skal være beregnet for den ugunstigste kombinasjon av de laster som kan
forekomme når taubaneanlegget er i drift og ute av drift.
Sveising av viktige konstruksjonsdeler skal utføres av sertifiserte sveisere.
§ 10-12. Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger
Alle taubaneanlegg skal ut fra deres konstruksjon, driftsbetingelser og lokale forhold være utstyrt med
elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger som er nødvendige for å avvikle driften med
akseptabel sikkerhet.
Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger skal være av en slik utførelse at de under alle
forhold har akseptabel sikkerhet mot funksjonsfeil og skal være utformet slik at nødvendig kontroll og
vedlikehold, samt utskifting av deler, kan utføres på en sikker måte.
Alle innretninger som automatisk skal stanse taubaneanlegget, skal kobles inn i en kontinuerlig
overvåket sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Startanordningen skal være låsbar.
Veiledning til § 10-12:
Det elektriske utstyret skal være lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold samtidig som det skal
være godt skjermet mot tilfeldig berøring av uisolerte spenningsførende deler.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å beskytte anlegget mot atmosfæriske overspenninger.
Drivstasjonen med trekktau skal være jordet.
Alle automatiske sikkerhetskontrollere/brytere skal kobles inn i en kontinuerlig overvåket
sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Ved uregelmessigheter i sikkerhetsstrømkretsen skal
skitrekket stoppes automatisk ved at styrestrømkretsen brytes. Dette gjelder også ved kortslutning av
sikkerhetsstrømkretsen.
Ved jordslutning i sikkerhetsstrømkretsen skal utkobling av kretsen skje ved at et jordfeilsrele
aktiviseres slik at motoren blir utkoblet.
Styrestrømkretsen skal ha særskilt manuell tilbakestillingsbryter på styrepulten.
Sikkerhetsstrømkrets for uisolert avsporingsbeskyttelse i rullebatteri skal tilsluttes sekundærsiden av
beskyttelsestransformator. Transformatorens tomgangsspenning skal maksimalt være 50 V på
sekundærsiden.
§ 10-13. Spesielle inspeksjoner
Komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger
skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Følgende intervaller gjelder (med unntak av klemmer):
a) Første spesielle inspeksjon: Senest innen 22500 driftstimer eller 15 år etter første idriftssettelse.
b) Andre spesielle inspeksjon. Senest innen 15000 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
22500 driftstimer.
For klemmer gjelder at kontroll og prøving skal skje etter en plan utarbeidet av leverandøren.
Planen for visuell kontroll av klemmer skal omfatte minst 50% av klemmene. Intervallene skal være
som følgende:
a) Løsbare klemmer skal kontrolleres etter 3000 driftstimer, men etter høyst to år.
b) Faste klemmer skal kontrolleres etter 4500 driftstimer, men etter høyst tre år.
Planen for ikke-destruktive prøvinger skal omfatte minst 25 % av klemmene. Intervallene skal være
som følgende:
a) Løsbare klemmer skal gjennomgå ikke-destruktive prøvinger etter 9000 driftstimer, men høyst
etter seks år
b) Faste klemmer skal gjennomgå ikke-destruktive prøvinger første gang etter 18000 driftstimer,
men etter høyst 12 år, deretter etter hver 9000 driftstime, men etter høyst seks år.
Metode, foreskrevne verdier, toleransegrenser og tillatte avvik skal angis av leverandøren og være i
samsvar med relevante europeiske standarder eller spesifikasjoner. Dersom slik anvisning ikke kan
utarbeides av leverandøren, kan kompetent tredjepart benyttes.

Kapittel 11 Krav til ståltau
§ 11-1. Hva kravene gjelder for
Kravene gjelder for ståltau som benyttes til bæretau, trekktau, balansetau, bæretrekktau og
strammetau til taubaner.
§ 11-2. Anvendelse av ståltau
For kabelkraner tillates tauskjøter på områdene utenfor kjørebanen.
Til bæretau for godstaubaner kan benyttes lukkete tau eller rundtrådete spiral- eller partspiraltau.
Ved rundtrådete konstruksjoner skal tauene være forsinket.
Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
For skitau kan det benyttes en mer tynntrådet konstruksjon. For skitau skal det benyttes krysslåtte
tau.
Til bæretrekktau skal brukes parallellslåtte parttau, vanligst sekspartig i langslått utførelse.
Veiledning til § 11-2:
Strammetau og barduner skal være galvanisert.
§ 11-3. Stramming av ståltau
Tauene skal strammes slik at en får den nødvendige friksjon på drivskiven, tilstrekkelig opplagertrykk
i master og tilfredsstillende lav bøyepåkjenning i tauet fra egen tyngde, vekt av kjøretøy, nyttelast
samt miljølaster. Den nødvendige strammekraft skal være sikret innenfor fastlagt maksimal- og
minimalverdi under alle driftsforhold og i hele tauenes levetid.
Ved totausbaner skal bæretau og trekktau strammes slik at de ikke berører hverandre under normal
drift og ved oppbremsing.
Veiledning til §11-3:
For nye trekktau skal sikkerhetsfaktoren mot brudd minst være 4,0.

For nye strammetau skal sikkerhetsfaktoren mot brudd minst være 5,5 når avbøyningsskiver for
strammetau har diameter lik 20 x d (d = taudiameter), og 4,0 når avbøyningsskivene er 30 x d eller
større. Mellom disse grensetilfellene kan det benyttes interpolering.
§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
Ved utskifting av tau, skal nye tau fremstilles, testes, leveres og kasseres i henhold til NS-EN 129271 til 6 og NS-EN 12385.
Øvrige ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen over en bestemt lengde på et
hvilket som helst sted på tauet overstiger de verdier som er angitt i tabellen nedenfor.
Ved taudeformasjoner i form av kjenger, kroker, flatklemming og korketrekkerdannelse skal utskifting
av tauet vurderes.
Strammetau for trekktau og bæretrekktau skal skiftes etter 12 år.
Strammetau for bæretau skal skiftes når bæretauet forhales.

Tabell 1. Tillatt tverrsnittsreduksjon:
D = taudiameteren
Reduksjo
n%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Tillegg

- lukket

10

180xD

5

30xD

Trådbrudd i
profiltråder som
ligger ved siden av
hverandre skal ha
en minsteavstand
på 18xD.

- partspiral

20

180xD

10

40xD

Partspiraltau skal i
en part ha
maksimalt 35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 4xD.

Trekk-,
balanse- og
bære-trekktau

25

500xD

10

40xD

6

6xD

Parttau skal i en
part ha maksimalt
35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 6xD.

Strammetau

8

40xD

4

6xD

Som over.

Trekktau for
kabelbaner

20

40xD

10

6xD

Som over.

Bæretau

Trekktau for
skitrekk

25

500xD

10

6xD

Som over.

Ved bestemmelse av tverrsnittsreduksjonen innenfor referanselengden skal det tas hensyn til:
a) Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket
tråd regnes også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet,
og
b) Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den
største reduksjon over referanselengden.
Veiledning til § 11-4:
Strammetau skal skiftes i henhold til leverandørens anvisninger, dog minst hvert 10. år.
Strammetau og trekktau skal kasseres helt eller delvis når tverrsnittsreduksjonen overstiger det som er
angitt i «Forskrift om ståltau for taubaner og kabelbaner».

§ 11-5. Forhaling av bæretau
Bæretau skal forhales med 6 års intervall. Forhalingens lengde skal minst tilsvare lengden på
lengste bæretausko pluss 5 meter.
§ 11-6. Spleising og reparasjon av ståltau
Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk
ståltauprodusent.
Veiledning til § 11-6:
Det tillates høyst 4 spleiser på et trekktau. Avstanden mellom to spleiser skal være minst 3000 x
taudiameteren
§ 11-7. Utførelse av spleising
Ved montering av nytt tau i lukket sløyfe, for eksempel bæretrekktau for stolheiser og trekktau for
skitrekk, tillates maksimalt to spleiser. Etter senere reparasjoner og i enkelte tilfeller også etter
innkorting, godtas maksimalt fem spleiser totalt.
Ved montering av nytt tau i åpen sløyfe, for eksempel trekk- og balansetau for totausbaner, tillates
unntaksvis en spleis. I forbindelse med utbedring av tauskader, kan antallet økes til to.
For trekktau til kabelbaner tillates spleising bare som midlertidig reparasjon. Unntatt er anlegg som
opererer med lukket tausløyfe.
Spleising av ståltau skal utføres som angitt i NS-EN 12927
Ved tauskade som er begrenset til en eller to parter kan reparasjon utføres ved innspleising av parter
som angitt i NS-EN 12927. Dette gjelder ikke for kabelbaner med trommeldrift.
§ 11-8. Endefester for ståltau
1. Støpehoder og klemhodeendefester skal utføres av en person som er kvalifisert i henhold til NSEN 12927. Ved støpekoblinger og klemhoder skal det utarbeides rapport som oppfyller kravene

gitt i NS-EN 12927. Støpekoblinger og klemhoder mellom kjøretøy og trekk- og ballansetau skal
fornyes med mellomrom som ikke overstiger 3 år. Støpekoblingens hylse skal være av en slik
type som etter montering kan slås tilbake slik at støpekonens tilstand kan inspiseres.
2. Dersom andre endefester enn støpekoblinger og klemhoder skal benyttes skal dette skje slik:
Kilelås skal monteres etter leverandørens anvisning. For kilelås skal festepunktet på tauet
forskyves med mellomrom som ikke overstiger 3 år for installasjoner på totausbaner, og 12 år for
strammetau på skitrekk og stolheiser. Ståltauklemmer som festeelement kan benyttes på
barduner og strammetau og for låsning av tauenden ved bruk av kileklemmer. Bruk av Uboltklemmer er ikke tillatt. Presshylser kan benyttes på barduner og strammetau. Dersom
endefestet skal utføres som trommelfeste skal bæretauet ligge på trommelen med minst tre
omdreininger, og den frie enden skal sikres med en endeklemme og en sikkerhetsklemme.
Sikkerhetsklemmen skal monteres i en avstand på 10 mm fra endeklemmen.

Del V Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner for persontransport som
er godkjent etter reglene som gjalt før 03.05.2004 og godstaubaner
Kapittel 14. Tilleggskrav til skitrekk som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05. 2004
§ 15-1. Medbringere
Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal forøvrig være av
en slik utførelse at kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere
skal det ikke være hull eller utsparinger i disse.
Medbringere skal være slik konstruert at man unngår at medbringerne slår over trekktauet eller
kolliderer med rullebatteriene ved ugunstige forhold grunnet vind, svingninger eller rotasjonskrefter i
trekktauet. Klemmene skal være konstruert slik at de kan gli dersom medbringer kiler seg fast i en
mastekonstruksjon.
For medbringere med snorbokser eller teleskopmedbringere, skal inntrekking foregå hurtig og sikkert.
Inntrekkingen skal foregå med tilstrekkelig demping slik at medbringeren ikke slår over trekktauet.
Bærende deler av medbringerne skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot brudd. De skal også kontrolleres for
utmatting.
Startdemping skal gi rykkfri start for passasjerene.
Veiledning til § 15-1:
Klemmer
Klemmenes klemkraft skal være så stor at de med sikkerhet ikke glir på trekktauet ved normal bruk av
skitrekket. Klemkraften skal likevel ikke være større enn at klemmene kan gli på trekktauet dersom
medbringerne skulle sette seg fast i et rullebatteri. (Ovenstående innebærer at klemkraften som regel
ikke bør være større enn at klemmene glir ved en trekkraft i tauets lengderetning på 1500-3000 N
(150-300 kp) ved klemme for enkeltmedbringere, eller 3000-5000 N (300-500 kp) ved klemme for
dobbeltmedbringere.)
Ved montering av klemmer skal fabrikantens eller leverandørens instrukser følges nøye. Det skal
normalt benyttes momentnøkkel.
Det må ikke anvendes mellomlegg mellom trekktau og klembakker.
For å få jevn slitasje på trekktauet skal faste klemmer flyttes jevnlig. Tidsintervallet mellom hver gang
man flytter klemmene skal normalt ikke overstige:
60 driftstimer:

For trekktau med diameter mindre enn 14 mm.

80 driftstimer:

For diameter mellom 14 mm og 19 mm.

100 driftstimer:

For diameter over 19 mm

For skitrekk med mer en to vendeskiver ( vinkelstasjoner) skal flyttingsintervallene kortes ned.
Faste klemmer skal ikke plasseres over innstikkender eller knuter i spleiser.
Medbringere
Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal forøvrig være av
en slik utførelse at passasjerene lett kan frigjøre seg fra dem.
Faste medbringere skal være slik konstruert at man unngår at medbringerne slår over trekktauet eller
kolliderer med rullebatteriene ved ugunstige forhold av vind, svingninger og rotasjonskrefter i
trekktauet.
For medbringere med snorbokser skal inntrekkingen foregå hurtig og sikkert. Inntrekkingen skal være
avpasset slik at det ikke er fare for at medbringeren kan slå over trekktauet.
Startdemping skal gi rykkfri start for såvel tunge som lette passasjerer, og sørge for at passasjerene
forlater påstigningsplassen til riktig tid.
Snorer i snorbokser skal ha en minimum bruddstyrke på 4.0 kN pr. person.
Tallerkenmedbringere skal ha en lukket overflate.
Lange T-kroker for selvbetjening skal ha setet rettet på tvers av kjøreretningen i inntrukket tilstand og
fritt kunne svinge bakover.
Snorbokser skal ha nummer som er leselige fra bakken.
§ 14-2. Bremser
Skitrekk skal være utstyrt med en driftsbrems eller tilbakeløpssperre for å hindre at skitrekket går
bakover. Dersom stopplengden er større enn 8 meter skal skitrekket være utstyrt med brems.
§ 14-3. Vern mot avsporing
Rullebatteri/tauskive skal ha avsporingsvern. Ved eventuell avsporing skal taufanger fange opp tauet.
Rullebatteri/tauskive skal ha innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
Ved nedholdsbatteri/nedholldsskive skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing
utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri/masteutstyr med tauskive skal ha utstyr som automatisk stopper skitrekket ved
tauavsporing.
§ 15-4. Stoppinnretning
Ved på- og avstigningsplasser skal det være et tilstrekkelig antall stoppinnretninger til bruk for
publikum.. I tillegg skal det være en innretning mellom avstigningsplass- og vendeskive som
automatisk stopper skitrekket før kjørende har kommet i kontakt med endestasjonenes mekaniske
konstruksjon.
Mellom avstigningsplassen og vendeskiven skal det være en innretning som automatisk stopper
skitrekket dersom en medbringer som ikke er helt inndradd går inn på vendeskiven (opptrekkskontroll).
Dette krevet gjelder ikke for korte tallerkenmedbringere eller teleskopmedbringere.
For skitrekk med påstigning rett bakfra gjennom stasjonen, skal det i tillegg være en opptrekkskontroll
på første mast på returside.

Veiledning for totausbaner som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05. 2004
1. Innledning
Taubaneloven og taubaneforskriften trådte begge i kraft 01.07. Det gjelder en del felles krav til taubaner for
persontransport som ble godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004 og godstaubaner, og enkelte
tilleggskrav for de enkelte typer taubaner.
Bestemmelsene i det nye regelverket er i større grad funksjonelle enn det tidligere detaljerte regelverket.
Denne veilederen er ment å angi hvilke krav i de tidligere forskriftene som må være oppfylt for at en skal
anses å oppfylle kravene del IV og V i gjeldende taubaneforskrift. Nærmere opplysninger om
framgangsmåten ved denne vurderingen finnes på SJTs nettsted (www.sjt.no).
Gjeldende forskriftsbestemmelser er gjengitt i rød tekst, mens tidligere forskriftstekst er angitt i svart tekst
som veiledning.

2. Veiledning
Del IV Felles krav til taubaner for persontransport som er godkjent etter reglene som
gjaldt før 03.05. 2004 og godstaubaner
Kapittel 10. Felles krav til taubaner
§ 10-1. Teknisk tilstand
Taubanevirksomheten plikter å opprettholde og, om nødvendig, forbedre anleggets tekniske stand
slik at anlegget er sikkert i bruk.
§ 10-2. Generelle tekniske krav
Taubaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Traseen skal være ryddet, tilstrekkelig bred og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for
fare, f.eks. ved å skades av bevegelige deler.
For stolheiser gjelder i tillegg følgende:
a) Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal med god
margin være tilstrekkelig til at stolens laveste del, som regel fotbøylen, ikke kan berøre
bakken eller snødekket.
b) Adkomster til og fra selve stolområdet, skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse
gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være tydelig merking.
For alle svevebaner gjelder i tillegg følgende:
Der enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter over bakkenivå skal det sikres slik at ingen
skades ved fall.
§ 10-3. Oppbevaring av dokumentasjon
Taubanevirksomheten plikter å oppbevare de tegninger og den dokumentasjon som
taubaneanlegget er godkjent på bakgrunn av. Ved endringer skal tegninger og dokumentasjon
oppdateres, og det skal fremgå hvilke endringer som er foretatt.
Veiledning til § 10-3:

Taubanevirksomheten skal kunne framlegge den dokumentasjon som framgår av
approbasjonsbrevet som ble utstedt i tilknytning til førstegangstilsynet for foreliggende utforming.
Denne dokumentasjon omfatter:
a) Tegning i målestokk 1:2000 eller større av anleggets vertikalprofil som viser:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

terrengforløp i baneaksen
vertikale avstander til alle installasjoner og anlegg (bygninger, el.ledninger, veier,
jernbaner etc.) som krysser, er bygd eller er så nær baneaksen at det kan influere
på banens drift
plassering av stasjoner og master
tauføring med belastet og ubelastet kjøretøy
mastehøyder, mastehelning, mastenummer med utgangspunkt i nedre stasjon,
antall ruller i hvert rullebatteri og sporvidde
den linje som kjøretøyets nedre kant beskriver ved oppstart og bremsing i de
områder der avstanden til bakke eller ovennevnte installasjoner kan være kritiske

Lengde- og høydekoordinater skal angis på topp av fundamenter, samt for opplagringspunkt for
bære-, trekk-, og balansetau.
b) For baner for offentlig persontransport:
Tegninger i målestokk 1:200 eller større, som viser de arrangementsmessige løsninger i
tilknytning til på- og avstigning, samt de områder der passasjerene skal bevege seg, samt
beskrivelse av hvordan adkomsten skal fungere.
c) Beregninger av:
i.
taukrefter i bære-, trekk- og balansetau
ii.
helnings- og brytningsvinkler
iii.
opplagerkrefter i master
iv.
rulletrykk for alle rullebatterier
v.
pilhøyder
vi.
strammeinnretningens bevegelse
Spesifikasjon av bære-, trekk-, og balansetau med angivelse av taufabrikat, taudiameter,
taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast, samt masse
pr. lengdeenhet.
For bæretau som er fast innspent i begge endene skal E-modul oppgis.
d) Beregning av sikkerhet mot glidning mellom trekktau og drivskive.
e) For drivstasjon skal følgende foreligge:
i.

Sammenstillingstegning(er)

ii.

Detaljtegninger av:
a. Fundament
b. bærende konstruksjoner
c.

innfesting av bæretau

d. kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
e. drivskive
f.

ledeskiver

g. bremser
iii.

f)

Styrkeberegning av de i pkt. 2 angitte deler. For roterende drivskiveaksel skal det
foreligge utmattingsberegninger

For vendestasjon skal følgende foreligge:
i.

Sammenstillingstegning(er)

ii.

Detaljtegninger av:
a. Fundament
b. bærende konstruksjoner
c.

innfesting av bæretau

d. aksler
e. vende- og ledeskiver
iii.

Styrkeberegning av de i pkt. 2 angitte deler. For roterende vendeskiveaksel skal det
foreligge utmattingsberegninger

g) For strammeanordninger skal følgende foreligge:
i.

Sammenstillingstegninger med:
a. spesifikasjon av strammetau (jf. c) eller annen strammeinnretning
b. angivelse av størrelsen på strammingen (vekt av motvekt for bære- og
trekktau)

ii.

Detaljtegninger av:
a. Fundament
b. tauskiver m/aksler og lager
c.

strammevogn eller annen strammeinnretning

d. justeringsanordninger for strammeinnretningen
e. bærende konstruksjoner
iii.

Styrkeberegninger av de i pkt. 2 angitte deler

h) For master skal følgende foreligge:
i.

Sammenstillingstegning m/leidere, arbeidsplattformer, rullebatterier, tauløftebukk etc

ii.

Tegninger som viser tilfredsstillende pendlingsfrihet for kjøretøy, oppheng og
løpeverk med eventuell fangbrems

iii.

Detaljtegninger av:
a. Fundament
b. rullebatteri og skiver
c.

bæretausko

d. arbeidsplattformer
iv.
i)

Styrkeberegninger av master og fundamenter

For løpeverk med oppheng og kjøretøy skal følgende foreligge:
i.

Sammenstillingstegning av løpeverk, oppheng og kjøretøy med angivelse av
hoveddimensjoner og vekt av enkeltkomponenter

ii.

Detaljtegning av:
a. Løpeverk
b. Fangbrems
c.

Oppheng

d. bærende deler av kjøretøy
e. forbindelse mellom trekktau og kjøretøy

j)

iii.

Styrkeberegninger av de i pkt. 2 angitte deler

iv.

Beregning av utløserkraft for fangbrems, bremsevei, akselerasjoner og retardasjoner

v.

Beregning av vindhastighet som gir ubelastet kjøretøy et utsving på 20° (35%) på
tvers av banen

vi.

Rapport fra anerkjent materialprøveanstalt om at bærende deler er blitt typeprøvet
for utmatting

Beskrivelse med prinsipp- og koblingsskjema for det elektriske utstyret

k) Beskrivelse med prinsipp- og koblingsskjema for det hydrauliske utstyret
l)

Leverandørens håndbok for vedlikehold og leverandørens driftsinstruks

m) Redningsplan
n) Dokumentasjon på at følgende deler og forbindelser er undersøkt for materialfeil med
tilfredsstillende resultat:
a. opphengsbolter
b. muffer i støpekobling
c.

viktige sveiste forbindelser i kjøretøy med oppheng

d. tilsvarende dokumentasjon for andre deler når dette er krevd, prøvemetode skal
angis
o) Sertifikat for bære-, trekk-, balanse- og strammetau
p) Protokoll som dokumenterer utført prøvedrift
q) Eventuell tilleggsdokumentasjon det er stilt krav om

Dokumentasjonen i j), k), l) og m) skal være på norsk.
I tillegg kommer grunnlagsdokumentasjon for godkjennelser fra andre etater.

§ 10-4. Krav til materialer, konstruksjon og utrustning
Taubanen med dertil hørende maskineri skal med hensyn til materialer, konstruksjon og utrustning
være av en slik utførelse at den under alle forhold har betryggende sikkerhet.
§ 10-5. Sporvidde, klaringer og avstander
Sporvidden skal være så stor at kjøretøy og medbringere har tilfredsstillende pendlingsfrihet i forhold
til hverandre eller faste hindringer som master, ved største pendling av kjøretøyene og utsving av tau
under drift. For åpne kjøretøy kan det i tillegg kreves en sikkerhetsavstand.
For svevebaner skal minste avstand til bakken, snødekket, trær, kabel eller annen hindring under
ugunstigste forhold fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau være slik at man oppnår
tilstrekkelig sikkerhet mot kollisjon.
Største tillatte avstand til bakken skal bestemmes ut fra type av kjøretøy, redningsutstyr og om
taubaneanlegget er for offentlig eller begrenset personbefordring.
Veiledning til § 10-5:
Uten føringer skal det regnes med en tverrpendling av kjøretøyet på 20° (35 %). Føringer i master
skal ved innløpet tillate 20° (35 %) tverrpendling og på trangeste sted minimum 6° (10 %).
Ved 20° (35 %) tverrpendling skal faste deler av anlegget være utenfor passasjerenes rekkevidde
(0,5 m). For lukkede kjøretøy gjelder dette bare hvis vindu kan åpnes.
Bæretausko og løpeverk skal konstrueres slik at de aktuelle tverrpendlinger ikke medfører kontakt
mellom delene.
Minste avstand til bakken, målt vertikalt og under ugunstige forhold hvor lokale snøforhold også er
medregnet, fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau skal være:
Over ikke tilgjengelig terreng eller inngjerdet område

2,0 m

Over tilgjengelig terreng

3,0 m

Ved kryssing av vei

5,0 m

Bygninger

6,0 m

Ved kryssing av vei kan veimyndighetene ha tilleggskrav. Kryssing over bygninger er kun tillatt hvis
ikke annet trasévalg er mulig. Bygningsmyndighetene kan sette krav til spesielle sikringstiltak.
For å ta hensyn til dynamiske virkninger, gis beregnet pilhøyde ved statisk belastning et tillegg lik
følgende verdier:
-

bæretau: 5 % av den beregnede pilhøyde for vedkommende tau.

-

trekk- og balansetau: 15 % av den beregnede pilhøyde.

Dersom 1 % av avstand til nærmeste mast overstiger disse verdiene, skal denne benyttes.
§ 10-6. Tauenes opplagersikkerhet i mastene
Bæretau for totausbaner og godstaubaner skal alltid være i kontakt med bæretauskoene. Dette
gjelder også for de ugunstigste forhold for taubane ute av drift.
Bæretrekktau for stolheiser og småkabinbaner, samt trekktau for skitrekk skal ha tilstrekkelig
opplagertrykk på tauruller, tauskiver og rullebatterier for å forhindre avsporing. Rullebatterier og
tauskiver skal være forsynt med innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.

For trekktau på totausbaner skal det være føringer i mastene som sikrer at tauet legger seg ned på
taurullene/tauskivene.
§ 10-7. Stasjoner, drivmaskineri og bremser
Stasjoner skal være slik arrangert at trafikken kan avvikles på en betryggende måte. Hverken
maskinanlegg, elektriske anlegg eller kjøretøy/medbringere skal utsette personale eller passasjerer
for unødig fare eller ulempe.
Alle rom som ikke er beregnet for offentlig adgang skal sperres for uvedkommende.
Svevebaner skal foruten hoveddrivverk ha en uavhengig nøddriftsmotor.
For svevebaner og kabelbaner skal hoveddrivverket normalt være utstyrt med to bremser som er
uavhengige av hverandre. Den ene av bremsene skal virke direkte på drivskiven. Hver av bremsene
skal kunne stoppe taubaneanlegget med en sikkerhetsmessig forsvarlig retardasjon.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking,
utmatting eller overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i
henhold til anerkjente normer og god praksis med hensyn til den risiko som er forbundet med den
aktuelle komponent.
Alt nødvendig utstyr for overvåking av taubaneanleggets drift skal være samlet på kjøreplassen.
Veiledning til § 10-7:
Maskineri
Maskineri med tilhørende utstyr (motor, brems, veksel, m.m.) skal være vernet mot inngrep fra
uvedkommende, og tilstrekkelig beskyttet mot regn, snø, is, oljesøl, skitt, o.l. Det skal være best
mulig sikret mot brann. Det skal forefinnes brannslukningsmidler i umiddelbar nærhet av maskineriet,
kfr. stedlig branntilsyn.
Maskineri og øvrig utstyr skal være lett tilgjengelig for kontroll, smøring og vedlikehold. Plattformer,
rekkverk og leidere skal monteres i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå sikre og gode
arbeidsforhold.
Forbrenningsmotor skal ha effektiv lyddemper. Avgassene skal ledes bort slik at de ikke kan føre til
skade eller ubehag. Det skal sørges for tilstrekkelig frisklufttilgang til forbrenningsmotor.
Hydraulisk drevne innretninger skal beskyttes av overtrykksventiler, tilbakeløpsventiler,
lufteanordninger, dreneringsmuligheter for kondensvann etc. i nødvendig utstrekning for å sikre en
sikker funksjon selv ved utilsiktet trykkøkning, trykkfall, ledningsbrudd etc. Hydrauliske ledninger,
koblinger etc. skal ha en sikkerhet på minst 3.
Som drivmaskineri skal det være installert to motorer med uavhengige energikilder, hovedmotor og
nøddriftmotor. Som hovedmotor benyttes normalt en elektromotor og som nøddriftmotor en
forbrenningsmotor. Motorene skal kunne kjøres uavhengig av hverandre og begge motorene må
kunne starte banen uten rykk. Banen skal kunne kjøres fullastet i begge retninger med såvel
hovedmotor som nøddriftmotor. Ved mekanisk omkobling av hovedmotor til nøddriftmotor skal
sikkerhetsbremsen utløses.
Krav om nøddriftmotor kan fravikes for:
-

baner for begrenset persontransport som er slik konstruert at kjøretøyet kan bringes til en av
endestasjonene under alle belastningsforhold

-

baner hvor høyde til bakken ikke overskrider 25 meter og nedfiring er mulig i lett tilgjengelig
område.

For at det skal være mulig å bringe kjøretøyene til stasjonene ved havari i gearkasse osv., skal
drivverket ved baner for offentlig persontransport være konstruert slik at drivskiven lett skal kunne
kobles fra hovedmotor, og kraftoverføringen skal gå direkte fra nøddriftmotor til drivskive (utenom
gearkasse etc.) når traseen er vanskelig farbar til fots og evakuering ut av traseen er vanskelig, samt
ved ugunstige klimatiske betingelser.
Det skal maksimalt gå 15 min. fra driftsstans med hovedmotor inntreffer inntil banen er kjøreklar med
nøddriftmotor.
Aksler, tannhjulsveksler, koblinger, tauskiver, tauruller og andre roterende deler skal være forsvarlig
skjermet for å hindre personskader.
Det skal sørges for tilstrekkelig kjøling av motorer, gearkasser og drev.
Motor skal beskyttes mot termisk overbelastning og jordfeil. Motorer skal utstyres med
motorvernbryter og overspenningsvern.
Hovedmotoren skal ved elektrisk brems (motorbrems) kunne bremse fullastede kjøretøy i begge
kjøreretninger med en bremsevirkning som tilsvarer en retardasjon minst lik 0,2 m/s². Maksimum
bremsevirkning skal være 1,2 m/s².
Lager for hovedmotor skal dimensjoneres for 25.000 driftstimer.
Ved normal drift skal hastigheten ikke avvike mer enn +/- 5 % fra største til minste belastning på
banen.
Driftsbremsen skal automatisk tre i funksjon når motorstrømkretsen brytes.
Driftsbremsen skal normalt gå på med full kraft like før stillstand. Senest ved stillstand skal
strømmen mellom hovedmotor og nett brytes.
Motorens dreiemoment skal begrenses, slik at ved unormalt stort dreiemoment pga. elektriske feil i
motor utløses nødstopp.
Det skal sørges for tilstrekkelig smøring av motor, gir og kraftoverføring. Maskineriet skal ved behov
utstyres med oljetrykk- eller oljetemperaturovervåkning.
Overhastighetsutløseren skal virke direkte på vende- eller avbøyningsskive. Det er ikke tillatt med
kjededrift på utløseren, og den skal virke uavhengig av andre elektriske innretninger.
Drivskive, vendeskive, tauruller og avbøyningsskiver for trekk- og balansetau skal være foret med
materiale som har en elastisitetsmodul høyst lik 10.000 N/mm². Samtlige skiver og ruller skal ha
kule- eller rullelager.
Lager for driv-, vende- og avbøyningsskiver skal dimensjoneres for minst 25.000 timer og for
tauruller minst 5.000 timer.
Aksler og skiver skal være sikret med splint, kontramutter eller annen låseanordning som gir
forsvarlig låsing.
Bremser
Totausbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, driftsbrems og sikkerhetsbrems.
Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det være mulig å
bremse anlegget elektrisk ved hjelp av hovedmaskineriet. Bremsene må gi tilfredsstillende
bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.

Bremsekraften for drifts- og sikkerhetsbrems skal fremskaffes med vekter eller lett justerbare styrte
trykkfjærer som automatisk gir bremsevirkning når bremsene går på. Slitasje på bremsebelegget
skal lett kunne kontrolleres. Bremsene skal kunne løftes av manuelt, hver for seg.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller
materiell.
Bremsebakker og -flater skal ved konstruktive tiltak beskyttes mot hydraulikkolje, oljedamp fra andre
maskindeler, fuktighet, osv.
Bremsene skal gi lik virkning i begge kjøreretninger.
Ved bremser uten automatisk justering skal bremsefjærkarakteristikken velges slik at en slitasje på 1
mm på bremsebelegget gir mindre enn 10 % reduksjon av bremsekraften.
Bremsekraftstyringer, bremsenes stilling, eller trykket ved hydraulisk eller pneumatisk åpning av
bremsene, skal overvåkes. Ved feilmeldinger skal alternative bremser utløses.
Ved trykkbortfall i hydrauliske bremsavløftere skal bremsene gå på med full kraft.
Viktige bremsedeler skal være lett tilgjengelige for kontroll og vedlikehold.
Hver brems skal kunne holde minst 1,5 ganger største statiske moment. Bremsedeler skal ha en
sikkerhet på minst 3,5 mot brudd.
Ved stans ved elektrisk brems, jf. normalstopp, skal retardasjonen overvåkes. Ved retardasjoner
mindre enn 0,2 m/s², eller større enn 1,2 m/s², skal motorstrømmen brytes og nødstopp utløses.
Bremsene skal ha hensiktsmessige, manuelt lett betjente bremsavløftere. Ved nøddrift skal en
person kunne betjene både motor og bremser samtidig.
For å kunne tømme kjøretøyene skal sikkerhetsbrems eller driftsbrems kunne brukes som
manøverbrems.
Ved nøddrift skal sikkerhetsbremsen være i funksjon.
Sikkerhetsbremsen skal virke direkte på drivskiven eller på egen bremseflate i direkte forbindelse
med drivskiven.
Drifts- og sikkerhetsbremsen skal hver for seg kunne stoppe banen med en midlere retardasjon på
minst 0,5 m/s² med fullastet kjøretøy i det bratteste partiet av banen. Ved kjøring med maksimal
motorbelastning i det bratteste partiet av banen skal retardasjonen ikke overstige 2,0 m/s² når
motorbelastningen faller ut og sikkerhets- eller driftsbrems går på. Bremsekraften gjøres om
nødvendig belastningsavhengig.
For baner med begrenset persontransport kan det tillates en retardasjon på opptil 2,5 m/s².
For baner for kombinert gods- og persontransport kan det når banen bare transporterer gods, tillates
en minste retardasjon på 0,4 m/s² for hver av bremsene. Største tillatte retardasjon er i dette tilfellet
3,0 m/s² når begge bremsene virker samtidig og dersom dette ikke medfører fare for banens
sikkerhet.
Strammeanordning
Trekk-, balanse- og bæretau skal normalt strammes med motvekt, hydraulisk stramming eller annen
anordning som gir konstant stramming i tauet. Strammekreftenes resultant skal ligge i vertikalplanet
gjennom baneaksen.

Strammeanordningen med eventuelle skiver, motvekt, strammevogn, hydraulikksylindere etc. skal ha
nødvendig fri bevegelseslengde. De skal ikke kunne kile seg fast, spore av, eller bli hindret i sin
bevegelse. Strammeanordningens plassering skal lett kunne registreres og måles.
Strammeanordningenes bevegelse skal begrenses med støtdempere.
Det frie bevegelsesområdet til strammevognen og strammekraftgiveren (motvekt, hydraulikksylinder
eller lignende) skal i begge bevegelsesretninger begrenses med endebrytere som utløser
normalstopp før disse innretningene beveger seg ut av sitt frie bevegelsesområde.
Det kan tillates at bæretauet er fast innspent i begge ender. Det kreves at strammekraften skal
kunne måles og reguleres på en enkel måte. Strammekrefter skal kunne påvises beregningsmessig
og ved belastningsforsøk. Det skal tas hensyn til fullastet kjøretøy i ugunstigste posisjon og en
temperaturforskjell på fra -30 til +45 °C.
Fast innspenning av bæretauet tillates ikke dersom det er fare for vesentlig ising.
Når bæretauet forankres ved hjelp av trommel, skal det være tilstrekkelig lengde av tauet slik at det
kan forskyves med fastsatte tidsintervall i tauets antatte levetid.
Bæretauet skal ha minst 3 omdreininger på forankringstrommelen og den frie ende skal sikres med
en endeklemme og en sikkerhetsklemme. Sikkerhetsklemmen skal monteres i en avstand på 10 mm
fra endeklemmen. Klemmene skal dimensjoneres for bæretauets grunnoppstramming.
Viktige deler av strammeinnretningen som: tau, skiver, hydraulikksylindere og endefester må være
lett tilgjengelige for kontroll.
Det skal finnes festepunkt på strammestasjonen for oppstramming av trekk- og bæretau. Største
tillatte belastning skal angis ved hvert festepunkt.
Strammeanordninger skal normalt plasseres i hus. For midlertidige anlegg kan strammeanordninger
plasseres utendørs. De skal da være inngjerdet.
a. Stramming med motvekt
Motvekt skal være helt innbygd eller være forsvarlig gjerdet inn for å hindre personskader ved
bevegelse av motvekten og for å hindre ferdsel under motvekten.
Sjakt for motvekt skal være tilgjengelig for inspeksjon både fra bunn og topp. Den skal være drenert
og vernet mot inntrengning av snø og vann slik at vann eller is ikke kan samle seg i bunnen av
sjakten.
b. Hydraulisk stramming
Det skal være innretninger som forhindrer at et plutselig trykkfall i det hydrauliske systemet gir
utillatelige store bevegelser i strammeanordningen. Det skal være en overtrykksventil som hindrer at
trykket stiger mer enn 10 % over det forutsatte.
Dersom kraften som påføres strammeskiven kommer utenom det forutsatte kraftintervall i
beregningene eller endres mer enn +/-15 %, skal dette utløse normalstopp. Oljepumpen skal stoppe
automatisk dersom denne kraften øker med mer enn 15 % over maksimum verdi.
Det skal være en måleinnretning som viser trykket i strammesylinderen.
Det skal være en måleinnretning som viser mengden olje på hydraulikktanken. Tank og
hydraulikkopplegg skal ha hensiktsmessige dreneringsmuligheter for kondensvann.
Det skal være mulig å pumpe opp trykket manuelt.

Dersom stenge- eller omkoblingsmulighetene på det hydrauliske anlegget ikke kan avlåses eller
avsperres, skal en feilstilling av disse utløse nødstopp.
Maskinrom, kjørerom etc.
Stasjoner og rom skal anlegges slik at personer ikke kan skades av, eller komme utilsiktet i kontakt
med, mekaniske deler, elektriske anlegg, kabiner eller kjøretøy.
Drivverket skal plasseres i hus.
Utstyr og verktøy for kontroll og vedlikehold av banen skal være tilgjengelig.
Eksplosivt materiell skal ikke være lagret i stasjonene.
Maskinrom med adkomst til maskineriet skal ha takhøyde på minst 1,8 m. På tre sider av maskineriet
skal det være fritt rom sideveis minst 0,6 m. Adkomst til maskinrom skal kunne skje gjennom dør og
om nødvendig trapper. Trapper skal være faste.
I maskinrom skal det være:
-

uttak for elektrisk drevet utstyr

-

festepunkt for løfteutstyr slik at større deler kan løftes ut, om nødvendig må deler av tak eller
vegger lett kunne demonteres.

Maskinrom må ikke anvendes til andre formål, som f.eks. lagerplass.
Maskinrommet må kunne lukkes og låses med dører.
Det skal sørges for festemuligheter til løfteutstyr for utskifting av store komponenter eller
anleggsdeler, oppspenning av tau og til avløfting av kjøretøy.
Festepunktenes tillatte belastninger skal angis.
Hvis nødvendig skal det sørges for lett avtakbar åpning i tak eller vegger. Åpningene skal være lett
synlige, og om nødvendig skal tillatt belastning være angitt.
Banen skal ha minst ett kjørerom. Fra kjøreplassen i dette kjørerommet, dvs fra kjørerens normale
sittestilling, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten
fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Kjørerommet skal være utstyrt med styrepult hvor nødvendig utstyr for overvåking av banens drift
innebygges og plasseres på en hensiktsmessig måte.
Det skal normalt anbringes lamper som angir:
-

banens driftsberedskap

-

kjøretøyenes driftsberedskap ved automatiske baner, herunder om dørene i kjøretøyene er
lukket

-

kjøreretning

-

overhastighet

-

brudd i sikkerhetsstrømkretsen

-

jordings- og kortslutningsfeil samt aktivering av de enkelte givere i sikkerhetsstrømkretsen

-

overbroing av hele og deler av sikkerhetsstrømkretsløpet

-

driftstype, når dette ikke er lett oversiktlig (hoveddrift/nøddrift).

Styrepulten skal dessuten normalt utstyres med:
-

hastighetsindikator

-

vognstillingsviser

-

avlesningsenhet for vindmåler

-

ampere- og voltmeter

-

lydsignal som varsler når kjøretøy nærmer seg stasjonene

-

lydsignal som varsler når kjøretøy nærmer seg master dersom hastigheten skal senkes ved
mastepassering (ved manuell styring)

-

timeteller

-

betjeningsorgan for å:
o

løfte av sikkerhetsbrems

o

starte banen

o

stanse banen ved normalstopp

o

stanse banen ved nødstopp

o

øke hastigheten

o

redusere hastigheten

o

resette feilmeldinger/overhastighet

o

bryter for overbroing av sikkerhetsstrømkrets

o

bryter for nøddrift

o

dødmannsknapp for manuelt styrte baner

Alle lamper, brytere og instrumenter skal være hensiktsmessig merket med norsk tekst.
§ 10-8. Utstyr i master
Sikkerheten mot brudd i alle mekaniske innretninger i master skal være som angitt i relevante norske
standarder.
Tauruller og rullebatterier skal være konstruert slik at tauene føres på en sikker måte i master.
Veiledning til § 10-8:
Føringer for kjøretøy skal utformes slik at kjøretøy som pendler på langs eller tvers ikke kan henge
seg opp, og slik at de føres så støtfritt som mulig. Føringene skal normalt anbringes slik at de får
anslag mot midtre del av kjøretøyet (lavtliggende føring). For åpne kjøretøy er lavtliggende føringer
normalt bare tillatt i stasjonene.
I mastene skal det være faste løftepunkt over tauet hvor løfteutstyr, for å løfte av tau og løfte
rullebatteri og bæretausko ned på bakken, kan festes. Løftepunktene skal dimensjoneres for de

største opptredende tauopplagringskrefter i masten eventuelt vekt av batteriet/bæretauskoen.
Største tillatte løftekraft skal angis ved hvert enkelt løftepunkt.
Rullebatteri skal anordnes slik at alle rullene blir likt belastet.
Bæretausko som blir passert av løpeverkshjul skal fores med elastisk foring med E-modul mellom
10.000 N/mm² og 120.000 N/mm². Bæretausko som ikke blir passert av løpeverkshjul kan fores med
materiale med mindre E-modul enn 10.000 N/mm².
Faste bæretausko skal være så lange at det ved ugunstigste lasttilfelle er minst 100 mm åpen
lengde i begge ender.
For å sikre tilbakeføringen av trekktauet i rullene skal det monteres tauføring på inner- og ytterside
av rullene. Ved isolert trekktau må minst den ytre tauføringen være jordet.
Master skal være tydelig nummerert i stigende rekkefølge fra nedre stasjon. Numrene skal angis på
egne skilt eller males direkte på mastene på den siden som vender mot nedre stasjon. Tallhøyden
skal minst være 15 cm.
§ 10-9. Kjørehastighet og tillatt kapasitet
Kjørehastigheten skal velges slik at en får en rolig og sikker framføring av kjøretøy, spesielt over
master, uten for store akselerasjoner. (Retardasjoner under oppbremsing skal ikke sette driften i
fare.)
For omløpsbaner hvor på- og avstigning skjer mens banen er i bevegelse, skal kjørehastigheten
være slik at på- og avstigning kan skje på fullt forsvarlig måte.
For omløpsbaner skal videre avstanden mellom kjøretøy/medbringere være slik at på- og avstigning
kan skje uten fare.
Veiledning til § 10-9:
Største kjørehastighet bestemmes ut fra det valgte taubanesystemet og driftsforhold. Spesielt skal
følgende forhold tas hensyn til:
-

føring av bevegelige tau på understøttelse, samt taufangernes funksjon ved en tauavsporing

-

de dynamiske forhold til tau, roterende deler, samt kjøretøy

-

passasjerenes komfort ved passering av master osv

-

sentripetalakselerasjonen ved passering av master

-

kjøretøyets oppførsel ved fangbremsinnslag

Største tillatte hastighet for kjøretøy med fører, og med fangbrems:
-

i frie spenn:

12,0 m/s

-

over master:

10,0 m/s

Største tillatte hastighet for kjøretøy med fører, uten fangbrems og med ett bæretau:
-

i frie spenn:

12,0 m/s

-

over master:

7,0 m/s

Største tillatte hastighet for kjøretøy med fører, uten fangbrems og med to bæretau:
-

i frie spenn:

12,0 m/s

-

over master:

10,0 m/s

Største tillatte hastighet for kjøretøy uten fører:
-

uten master:

7,0 m/s

-

med master:

4,0 m/s.

For åpne kjøretøy er største tillatte hastighet 6,0 m/s.
Ved drift med overbroet sikkerhetsstrømkrets eller med reservestyrestrømkrets er største tillatte
hastighet 2,0 m/s.
Ved innkjøring i stasjoner er største tillatte hastighet 0,5 m/s.
For visuell taukontroll skal banen kunne kjøres i begge retninger med en hastighet på maksimalt 0,5
m/s.
Kjørehastigheten må kunne reguleres trinnløst over hele hastighetsområdet.
§ 10-10. Klemmer
Klemmer skal være slik konstruert at de ikke skader tauet og at de ved største stigning, ved smurt
tau og redusert taudiameter har tilstrekkelig sikkerhet mot glidning på tauet. Faste klemmer skal
flyttes med regelmessig tidsintervall.
§ 10-11. Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner skal være beregnet for den ugunstigste kombinasjon av de laster som kan
forekomme når taubaneanlegget er i drift og ute av drift.
Sveising av viktige konstruksjonsdeler skal utføres av sertifiserte sveisere.
§ 10-12. Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger
Alle taubaneanlegg skal ut fra deres konstruksjon, driftsbetingelser og lokale forhold være utstyrt
med elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger som er nødvendige for å avvikle driften
med akseptabel sikkerhet.
Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger skal være av en slik utførelse at de under alle
forhold har akseptabel sikkerhet mot funksjonsfeil og skal være utformet slik at nødvendig kontroll og
vedlikehold, samt utskifting av deler, kan utføres på en sikker måte.
Alle innretninger som automatisk skal stanse taubaneanlegget, skal kobles inn i en kontinuerlig
overvåket sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Startanordningen skal være låsbar.
Veiledning til § 10-12:
Det elektriske utstyret skal være lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold samtidig som det skal
være godt skjermet mot berøring.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å beskytte anlegget mot atmosfæriske overspenninger.
Det skal leveres en fullstendig beskrivelse av det elektriske anlegget, med vedlegg av
strømveiskjemaer og apparatfortegnelser.
Utfall av nettet eller en fase skal utløse nødstopp.
Stålkonstruksjoner, maskineri, tau etc., skal normalt jordes ved stasjonene. Jording av master skal
utføres etter spesiell vurdering. Jordingssystem for isolerte tau som benyttes som strømkrets, skal
enkelt kunne kobles fra når banen er i drift.

Styring og betjening
Fra styrepulten skal banen kunne styres og overvåkes. Den skal inneholde instrumenter og
betjeningsorganer som beskrevet i § 10-6.
Fra andre kjørepanel (kjøretøymontert) skal banen kunne stanses og om ønskelig fjernstyres.
Fra kjøreplassen skal kjørehastigheten kunne reguleres trinnløst opp og ned, og den skal ikke kunne
overskride en fastsatt maksimumsverdi.
Banen må bare kunne styres av én startanordning. Når en startanordning tilkobles må alle andre
startanordninger blokkeres. Startanordninger skal være låsbare. Ved betjening av nøkkelbryter til 0
(av) skal sikkerhetsbremsen utløses.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Banens kjøreretning skal bare kunne endres når banen står i ro.
Banen skal utstyres med et veimålesystem som til enhver tid angir kjøretøyenes posisjon.
Veimålesystemet må tillate en posisjonsavhengig hastighetsovervåkning i innkjøringssonene.
Veimålesystemet skal selv registrere kjøreretningen.
Ved nettutfall skal veimålesystemet fremdeles være i funksjon.
Veimålesystemet skal utføres slik at:
-

pulsgivere skal sitte på driv- eller ledeskiver

-

oppløsing skal være på 1,0 meter eller mindre

-

programinnstillingen skal være avlesbar eller være lett å tolke

-

avstand fra kjøretøy til nedre stasjon eller annet fast punkt skal angis for begge telleverk

-

det skal være mulig å synkronisere telleverket til baneposisjonen etter utfall av telleverkene

Banens kjørehastighet skal overvåkes i forhold til fastsatt hastighet. Ved 15 % overhastighet skal
nødstopp utløses. I innkjøringssoner skal hastigheten overvåkes ved minst en posisjon i
retardasjonsområdet, og ved minst en posisjon i kryphastighetsområdet. Ved påbudt
hastighetsreduksjon ved mastepassering skal hastigheten kontrolleres i god tid før kjøretøyet
kommer til masten. Utenfor hastighetsreduksjonssonene skal kjørehastigheten overvåkes
kontinuerlig.
Ved baner med automatisk regulering av hastigheten (baneprogram) skal kjørehastigheten
overvåkes med et uavhengig veimålesystem. Hvis ett system faller ut, skal nødstopp utløses i god tid
før farlig situasjon kan oppstå. Ved uoverensstemmelse mellom veimålesystemene skal nødstopp
utløses.
Veimålesystemene skal være fullstendig uavhengige med separate pulsgivere, telleverk og
strømforsyninger.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg
stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter
at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen

for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til
stasjonene.
Manuelt styrte baner uten baneprogram skal stoppe automatisk ved normalstopp i en viss avstand
fra stasjonen dersom hastigheten ved innkjøringen ikke blir redusert til kryphastighet
Manuelt styrte baner skal når det er nødvendig å redusere hastigheten ved mastepassering ha
varsling ved lydsignal. Om hastigheten ikke reduseres innen en viss tid etter lydsignalet skal
anlegget stanse ved normalstopp. Utløsningspunktet skal velges slik at kjøretøyet stanser før
kjøretøyet har kommet til masten.
Sikkerhetsstrømkrets
Alle stoppfunksjoner skal kobles inn i en kontinuerlig overvåket strømkrets som virker etter
hvilestrømsprinsippet. Ved uregelmessigheter i sikkerhetsstrømkretsen skal banen stoppe
automatisk.
Avhengig av hvilken feil som oppstår skal normalstopp, direktestopp eller nødstopp utløses. De
forskjellige overvåknings- og sikkerhetsinnretninger er listet i tabell under "Sikkerhetsinnretninger"
under.
Ved nettutfall skal følgende deler av anlegget kunne drives av stasjonsbatterier:
-

tauovervåkningen med melde- og signalanlegget

-

interntelefon mellom stasjoner og kjøretøy

-

veimålesystemet med overhastighetsovervåkning

Feilsøkingsinnretninger skal ikke innvirke på sikkerhetsstrømkretsens funksjon.
Sikkerhetsstrømkretser som utløser nødstopp skal være overvåket mot jordfeil og kortslutning.
Sikkerhetsbrytere skal være robuste og funksjonssikre.
Manøverstrømkrets skal være utført med særskilt låsbar overbroingsbryter i kjørepulten. Når denne
betjenes skal sikkerhetsbremsen utløses. Det skal finnes lampe på kjøreplassen som angir at
sikkerhetsstrømkretsen er overbroet.
Sikkerhetsinnretninger
Igangkjøring av anlegget skal kun være mulig dersom:
-

alle sikkerhetsstrømkretser er lukket

-

sikkerhetsbremsen er åpen

-

anlegget har stående «klar»-signal

-

dører er lukket

Anlegget skal kunne stoppes på følgende måter:
Normalstopp: skal medføre at anlegget bremses elektrisk. Når hastigheten er tilnærmet null skal
driftsbremsen gå på og stoppe banen. Dersom retardasjon ikke har begynt etter ca. ett sekund skal
dette utløse nødstopp.
Nødstopp:
skal medføre at hovedmotoren kobles ut og at sikkerhetsbrems og driftsbrems går
på. Driftsbremsen skal ha mulighet til å gå på tidsforsinket i forhold til sikkerhetsbremsen slik at

retardasjonen ikke blir for stor. Tidsforsinkelsen fastsettes på grunnlag av banens hastighet og
sikkerhetsbremsens virkning.
Direktestopp/nødstopp driftsbrems:
skal medføre at motorstrømmen brytes og driftsbremsen går
på uten tidsforsinkelse. Denne stoppfunksjonen benyttes normalt bare i innkjøringssonene.
Utløsning av fangbrems:
skal medføre at fangbremsen går på og at nødstopp utløses i
maskineriet (se definisjon av nødstopp).
Banen skal utstyres med sikkerhetsinnretninger som beskrevet i tabellen nedenfor. For baner med
begrenset persontransport kan det i begrunnede tilfeller godtas avvik.
X angir krav til stoppmåte
(X) angir alternativ stoppmåte som kan godtas etter nærmere vurdering.
Type utløsning

Normalstopp

Nød-

Direkte-

Varsel-

stopp

stopp

signal

Manuelle brytere
1

Utløsning av normalstoppknapp

X

2

Utløsning av nødstoppknapp

X

3

Betjening av nøkkelbryter til 0

X

4

Betjening av overbroingsbryter

X

5

Manuell utløsning av fangbrems

X

Baneovervåkning
6

Varsling av kjøretøy i
hastighetsreduksjonssone ved mast

X

7

Kvittering ved kjøretøy i sone for
reduksjon av hastighet ved
mastepassering ikke utført

8

Varsling av kjøretøy i innkjøringssone

9

Kvittering ved kjøretøy i
innkjøringssone ikke utført

X

10

15 % overhastighet

X

11

15 % overhastighet i innkjøringssone

X

(X)

12

15 % overhastighet i kryphastighet
sone

X

(X)

13

Normal endebryter

14

Nød endebryter

X

15

Feil i baneprogram eller styring

X

16

Uoverensstemmelse mellom telleverk

X

X

X

(X)

X

Maskinovervåkning
17

Utfall av smøretrykk

(X)

(X)

18

Overoppheting av drivmaskineri

(X)

(X)

19

Unormal dreiemomentendring

X

20

Nettutfall av en eller flere faser

X

21

Overspenningsvern

X

22

Termisk beskyttelse av elektriske
maskiner

(X)

X

23

Motorvern hovedmotor

(X)

X

Bremseovervåkning
24

Posisjonsovervåkning eller
trykkovervåkning av driftsbrems

25

Posisjonsovervåkning eller
trykkovervåkning av sikkerhetsbrems

X

X

Strammeovervåkning
26

Endestopp strammeinnretninger

X

27

Feilstilling av stenge- eller
sjalteinnretning for hydraulisk
strammeinnretning

X

28

Feil strammekraft ved hydraulisk
stramming

X

Sikkerhetsstrømkrets
29

Jordfeil i sikkerhetsstrømkretsen

X

(X)

30

Kortslutning i sikkerhetsstrømkretsen
eller mellom overvåkede tau

X

31

Sikkerhetsstrømkretsen brytes

X

Annen overvåkning
32

Trekktauet slår over bæretauet

X

33

Utillatelig svingning av kjøretøy

X

34

Lukking av dører

(X)

35

Nødstoppsignal fra kjøretøy

X

36

Utfall signal for nødstopp eller
fangbrems fra kjøretøy

X

37

Utløsning av fangbrems

X

38

Trykkovervåkning av fangbrems
utløsning

(X)

X

X

Det skal anbringes normalstoppknapper ved alle normale kjøreposisjoner.
Nødstoppknapper skal finnes på følgende steder:

-

Styrepult

-

Bemannede kjøretøy

-

Maskinrom

-

Plattform for tilgang til løpeverk når dette er nødvendig

-

Ved automatiske baner for offentlig persontransport skal det anbringes nødstoppknapper ved
baneplattformene. Disse skal da monteres slik at de ikke kan utløses tilfeldig.

Nødstoppknapper skal være av manuell tilbakestillbar type. Nødstoppknapper skal merkes med rød
farge og tekst.
For at kjøretøyet skal stanse ved vanlig driftsstoppested skal veimålesystemet eller en mekanisk
eller induktiv bryter stanse banen ved direktestopp før kjøretøyet treffer bufferen. Posisjon for vanlig
driftsstoppested skal være lett omprogrammerbar og veimålesystemet skal være lett å synkronisere
med kjøretøyenes plassering.
Om kjøretøyet kjører forbi vanlig driftsstoppested, skal en endebryter stoppe banen ved nødstopp
senest idet kjøretøyet treffer bufferen. Denne skal aktiveres mekanisk/induktivt av løpeverket.
På baner for offentlig persontransport med kjøretøy for mer enn 4 personer uten fører, skal utkjøring
fra stasjonene bare være mulig når døren er lukket og låst. Dersom dørene åpnes i stasjonsområdet,
skal direktestopp utløses. Denne automatikken skal ikke tre i funksjon utenom stasjonsområdene.
Ved baner uten fører, men med fangbrems, kan det etter spesiell vurdering, kreves at banen skal
stoppe ved normalstopp om det opptrer store svingninger som kan medføre at fangbremsen slår inn.
Skifte mellom de forskjellige driftsformer, normaldrift, nøddrift og drift med overbroet
sikkerhetsstrømkrets skal skje ved nøkkelbryter(e). Ved betjening av denne bryteren skal
sikkerhetsbremsen utløses.
Baner for offentlig persontransport skal stoppe ved nødstopp hvis trekktauet slår over bæretauet.
Anlegg med baneprogram skal stoppe ved nødstopp ved feil i styresystemet.
Ved både manuell og automatisk utløsning av fangbremsen skal nødstopp utløses.
I kjøretøy som har dører som lukkes automatisk skal lukkingen overvåkes. Banen skal ikke kunne
starte før signal om at døren er lukket er gitt. Dersom banen er startet, skal direktestopp utløses
dersom overvåkningen aktiveres i innkjøringssonene.
Ved totausbaner for offentlig persontransport, baner med fangbrems og automatisk styrte baner skal
nødstopp kunne utløses fra kjøretøyet. Denne skal fungere etter hvilestrømsprinsippet.
Vindmåleutstyr
Det skal være fast montert vindmåler plassert på traseens mest vindutsatte del. Vindstyrken skal
angis i m/s og skal kunne avleses fra alle normale kjøreplasser utenfor kjøretøyene. Vindmåleren
skal kunne måle vindhastigheter opp til minst 35 m/s. Høyeste tillatte vindhastighet for drift (normalt
18 m/sek), skal angis på eller ved instrumentet.
Vindmåler skal også vise vindretningen.
§ 10-13. Spesielle inspeksjoner
Komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller
utmattingsspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Følgende intervaller gjelder (med
unntak av klemmer):
a) Første spesielle inspeksjon: Senest innen 22500 driftstimer eller 15 år etter første idriftssettelse.

b) Andre spesielle inspeksjon. Senest innen 15000 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
22500 driftstimer.
For klemmer gjelder at kontroll og prøving skal skje etter en plan utarbeidet av leverandøren.

Kapittel 11 Krav til ståltau
§ 11-1. Hva kravene gjelder for
Kravene gjelder for ståltau som benyttes til bæretau, trekktau, balansetau, bæretrekktau og
strammetau til taubaner.
§ 11-2. Anvendelse av ståltau
For kabelkraner tillates tauskjøter på områdene utenfor kjørebanen.
Til bæretau for godstaubaner kan benyttes lukkete tau eller rundtrådete spiral- eller partspiraltau.
Ved rundtrådete konstruksjoner skal tauene være forsinket.
Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
For skitau kan det benyttes en mer tynntrådet konstruksjon. For skitau skal det benyttes krysslåtte
tau.
Til bæretrekktau skal brukes parallellslåtte parttau, vanligst sekspartig i langslått utførelse.
Veiledning til § 11-2:
Som bæretau skal det benyttes lukkede tau med to lag profiltråder. Tauene skal være i en lengde, og
avstanden mellom nærliggende trådskjøter skal være minst 180 ganger taudiameteren.
Til trekk- og balansetau skal det benyttes parallellslåtte partstau.
Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
§ 11-3. Stramming av ståltau
Tauene skal strammes slik at en får den nødvendige friksjon på drivskiven, tilstrekkelig opplagertrykk
i master og tilfredsstillende lav bøyepåkjenning i tauet fra egen tyngde, vekt av kjøretøy, nyttelast
samt miljølaster. Den nødvendige strammekraft skal være sikret innenfor fastlagt maksimal- og
minimalverdi under alle driftsforhold og i hele tauenes levetid.
Ved totausbaner skal bæretau og trekktau strammes slik at de ikke berører hverandre under normal
drift og ved oppbremsing.
Veiledning til § 11-3:
Sikkerhetsfaktor mot brudd for nytt tau skal minst være:
Bane i drift med
vindlast

Bane ute av drift med
vindlast og islast

Bæretau på bane uten fangbrems

3,5

3,0

Bæretau på bane med fangbrems

3,01

3,0

Arbeidende tau på baner med
fangbrems (trekk- og balansetau)

4,5

4,0

1

Arbeidende tau på baner uten
fangbrems (trekk- og balansetau)

5,0

4,0

Strammetau

5,5

5,5

I tillegg skal sikkerhetsfaktoren mot brudd minst være 3,5 når man ser bort fra krefter fra fangbrems.

§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
Ved utskifting av tau, skal nye tau fremstilles, testes, leveres og kasseres i henhold til NS-EN 129271 til 6 og NS-EN 12385.
Øvrige ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen over en bestemt lengde på et
hvilket som helst sted på tauet overstiger de verdier som er angitt i tabellen nedenfor.
Ved taudeformasjoner i form av kjenger, kroker, flatklemming og korketrekkerdannelse skal utskifting
av tauet vurderes.
Strammetau for trekktau og bæretrekktau skal skiftes etter 12 år.
Strammetau for bæretau skal skiftes når bæretauet forhales.
Tabell 1. Tillatt tverrsnittsreduksjon:
D = taudiameteren

Reduksjo
n%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

- lukket

10

180xD

5

30xD

Trådbrudd i
profiltråder som
ligger ved siden av
hverandre skal ha
en minsteavstand
på 18xD.

- partspiral

20

180xD

10

40xD

Partspiraltau skal i
en part ha
maksimalt 35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 4xD.

Trekk-,
balanse- og
bære-trekktau

25

500xD

10

40xD

6

6xD

Parttau skal i en
part ha maksimalt
35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 6xD.

Strammetau

8

40xD

4

6xD

Som over.

Trekktau for
kabelbaner

20

40xD

10

6xD

Som over.

Målelengde

Tillegg

Bæretau

Trekktau for
skitrekk

25

500xD

10

6xD

Som over.

Ved bestemmelse av tverrsnittsreduksjonen innenfor referanselengden skal det tas hensyn til:
a) Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket
tråd regnes også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet,
og
b) Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den
største reduksjon over referanselengden.
Veiledning til § 11-4:
Ved flytting av ståltauklemmer og fornyelse av endefester skal tauet visuelt kontrolleres for skader.
Bære-, balanse- og trekktau skal smøres regelmessig med hensiktsmessig smøremiddel.
§ 11-5. Forhaling av bæretau
Bæretau skal forhales med 6 års intervall. Forhalingens lengde skal minst tilsvare lengden på
lengste bæretausko pluss 5 meter.
§ 11-6. Spleising og reparasjon av ståltau
Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk
ståltauprodusent.
§ 11-7. Utførelse av spleising
Ved montering av nytt tau i lukket sløyfe, for eksempel bæretrekktau for stolheiser og trekktau for
skitrekk, tillates maksimalt to spleiser. Etter senere reparasjoner og i enkelte tilfeller også etter
innkorting, godtas maksimalt fem spleiser totalt.
Ved montering av nytt tau i åpen sløyfe, for eksempel trekk- og balansetau for totausbaner, tillates
unntaksvis en spleis. I forbindelse med utbedring av tauskader, kan antallet økes til to.
For trekktau til kabelbaner tillates spleising bare som midlertidig reparasjon. Unntatt er anlegg som
opererer med lukket tausløyfe.
Spleising av ståltau skal utføres som angitt i NS-EN 12927.
Ved tauskade som er begrenset til en eller to parter kan reparasjon utføres ved innspleising av parter
som angitt i NS-EN 12927. Dette gjelder ikke for kabelbaner med trommeldrift.
Veiledning til § 11-7:
Hvis bære- eller trekktauet har forlenget seg slik at strammeinnretningen eller vendeskiven nærmer
seg sin endestilling, må tauet kortes inn.
Avstanden mellom to spleiser skal være minst 3000 x taudiameteren.
§ 11-8. Endefester for ståltau
(1) Støpehoder og klemhodeendefester skal utføres av person som er kvalifisert i henhold til NS-EN
12927. Ved støpekoblinger og klemhoder skal det utarbeides rapport som oppfyller kravene gitt i
NS-EN 12927. Støpekoblinger og klemhoder mellom kjøretøy og trekk- og ballansetau skal

fornyes med mellomrom som ikke overstiger 3 år. Støpekoblingens hylse skal være av en slik
type som etter montering kan slås tilbake slik at støpekonens tilstand kan inspiseres.
(2) Dersom andre endefester enn støpekoblinger og klemhoder skal benyttes skal dette skje slik:
Kilelås skal monteres etter leverandørens anvisning. For kilelås skal festepunktet på tauet
forskyves med mellomrom som ikke overstiger 3 år for installasjoner på totausbaner, og 12 år for
strammetau på skitrekk og stolheiser. Ståltauklemmer som festeelement kan benyttes på
barduner og strammetau og for låsning av tauenden ved bruk av kileklemmer. Bruk av Uboltklemmer er ikke tillatt. Presshylser kan benyttes på barduner og strammetau. Dersom
endefestet skal utføres som trommelfeste skal bæretauet ligge på trommelen med minst tre
omdreininger, og den frie enden skal sikres med en endeklemme og en sikkerhetsklemme.
Sikkerhetsklemmen skal monteres i en avstand på 10 mm fra endeklemmen.

Del V Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner for persontransport som
er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004 og godstaubaner
Kapittel 15. Tilleggskrav til totausbaner for persontransport som er godkjent etter reglene som gjaldt
før 03.05. 2004
§ 15-1. Kjøretøy
Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut. Dørene
skal være utstyrt med sikkerhetsanordning slik at uforvarende åpning ikke er mulig. Vinduene skal
bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av master og stasjoner.
Åpne kjøretøy skal minst være kledt til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over
setet ved sittende befordring.
Ved baner for persontransport skal ubetjente kjøretøy ha dører som ikke kan åpnes uforvarende
innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller åpnes og lukkes manuelt
utenfra.
Dører skal kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering. Anlegget skal ikke kunne kjøres
før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring i innkjøringssonene skal direktestopp utløses.
Bærende deler av kjøretøy, hengestell og løpeverk skal ha tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til de
statiske og dynamiske belastninger de blir utsatt for.
Dersom passasjerer befordres stående skal det være installert håndlister eller hengestropper. Det
skal være tilstrekkelig plass for passasjerene.
Tillatt antall passasjerer, nyttelast og andre opplysninger skal bekjentgjøres ved oppslag. For
kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans
og andre uregelmessigheter.
Alle hjul i løpeverket skal være likt belastet ved jevn bevegelse.
De maksimale svingninger og hastighetsendringer i lengde- og tverretning som kan oppstå under
drift og kjøring over master skal ikke kunne forårsake løfting og avsporing av løpeverket.
Veiledning til § 15-1:
Vindu skal være laget av splintsikkert materiale. Vindu nær førerplassen skal kunne åpnes.
Det skal sørges for tilstrekkelig lufttilførsel.

Ved automatisk lukking skal kraften mellom dørene ikke overstige 150 N i det lukkeområde der
åpningen mellom dørene er mindre enn 15 cm. Dersom automatisk lukking av dørene hindres av en
gjenstand på opptil 15 cm tykkelse, skal dørene automatisk lukkes når denne gjenstanden fjernes.
Dører må kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering. Anlegget skal ikke kunne kjøres før
dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring i innkjøringssonene skal direktestopp
utløses.Trekktaufestet på løpeverket skal være lett tilgjengelig for kontroll og vedlikehold. Intervall for
fornying av tauendefester er gitt i «Forskrift om ståltau for taubaner og kabelbaner».
Bøyninger som følge av trekktausvingninger skal holdes borte fra festet hvis ikke særskilt
dempingsledd fjerner svingningene eller det er montert spesielle dempehylser.
Følgende trekktaufester tillates:
-

klemhylse

-

støpehylse

-

trommelfeste

-

plateklemmer påsatt endeløst tau

-

kilehus.

Kjøretøy på baner som krever fører, skal ha lyskastere dersom banen benyttes i mørke. Lyskasterne
skal ha akseptabel kapasitet og lysstyrke. Lyskasterne skal lett kunne justeres fra kjøretøyet.
Dersom passasjerer befordres stående, skal det installeres håndlister eller hengestropper. Lukket
kjøretøy for mer enn 6 personer skal normalt ha evakueringsluke i gulv og tak. Leider for adkomst til
kabintaket skal være montert innvendig eller utvendig.
Kapasitet
Som grunnlag for å bestemme kapasiteten for kjøretøy gjelder:
a. stående passasjerer:
For kjøretøy for inntil 5 personer skal gulvflate i m² være minst 0,30 x antall personer.
For kjøretøy for 6 eller flere passasjerer skal gulvflate i m² være minst 0,6 + a x antall personer, hvor
a er mellom 0,15 og 0,25 avhengig av klimatiske forhold og passasjerenes utstyr.
b. sittende passasjerer:
Sittebredde minst 0,5 m/person.
Største tillatte antall personer i ett kjøretøy er:
-

uten fangbrems: 6 personer

-

med fangbrems, uten fører: 15 personer

-

med fangbrems, med fører: ingen begrensning.

Løpeverk
Under jevn bevegelse skal alle løpeverkets hjul være likt belastet.
De maksimale svingninger og akselerasjoner i lengde- og tverretning som kan oppstå under drift og
ved kjøring over master skal ikke kunne forårsake løfting eller avsporing av løpeverket.Løpeverket
skal være utstyrt med avsporingssikring.

Løpeverkshjul skal ha elastisk foring.
Løpeverkshjulene skal ha sideflens av metall. Flensene skal gi rom for de tillatte pendlingene
Om nødvendig skal det anordnes dempingsinnretninger mot lengdesvingninger og tverrsvingninger i
trekktauet.
Løpeverket skal være utstyrt med isskrape.
Fangbrems
Kjøretøy for mer enn 6 personer skal utstyres med fangbrems som virker direkte på bæretau eller
eget bremsetau.
Fangbremsen skal utløses automatisk ved følgende tilfeller:
-

brudd på trekk- eller balansetau

-

ved brudd på forbindelsen mellom tau og løpeverk

-

ved brudd i bremsens utløsersystem

-

når trekktaustrammingen er mindre enn halvparten av den største høydevekten over,
henholdsvis under løpeverket

-

hvis strekket i trekktauet synker under 5 kN.

Bremsekraften må minst være den største av:
-

trekktaustrekket umiddelbart ovenfor løpeverket med kjøretøyet på veg nedover

-

1,5 x største overhalende kraft ved fullt belastet kjøretøy.

Bremsens holdekraft skal i regelen være lik det største opptredende trekktaustrekk ved løpeverket
under normal drift.
Utløsning av fangbremsen skal automatisk utløse nødstopp.
I kjøretøy ved baner som krever fører skal fangbremsen kunne utløses manuelt. Utløsningsorganet
skal være sikret mot utilsiktet utløsning.
En innslått fangbrems må ikke resultere i avsporing ved kjøring i stasjoner eller over master selv
med kjøretøy pendlende sideveis.
Bremsekraften og materialet i bremsebakkene skal velges slik at utillatelig oppvarming eller slitasje
på bremsebakkene ikke finner sted ved en normal bremselengde. Videre må bremsekraften ikke
synke utillatelig på grunn av slitasje på bremsebakkene.
Ved hydraulisk utløsning av fangbremsen skal trykket overvåkes. Dersom det oppstår unormale
trykkfall skal nødstopp utløses.
Ståltauklemmer
Ståltauklemmer skal være slik at de ikke utilsiktet kan løsne fra tauet. De skal kunne gi tilstrekkelig
holdekraft under alle driftsforhold.
Klemmene skal være av en slik utførelse at det ikke oppstår skader eller unormal slitasje på tau.
Klemmer skal lett kunne flyttes.

Ved endeløst trekktau skal kjøretøyet festes til trekktauet med plateklemmer.
Det skal minst benyttes to klemmer.
Klemmer skal ikke plasseres over innstikkender eller knuter i spleiser.
Klemkraften skal oppnås ved fjærer slik at tilstrekkelig klemkraft opprettholdes selv med tillatt slitasje
på klemmer og tau.
Klemkraften skal høyst avta 15 % ved brudd i en tallerkenfjær.
Klemkraften skal ikke avta mer enn 25 % ved en reduksjon av trekktauets diameter på 10 %. Ved en
reduksjon av trekktauets diameter på 10 % skal det fortsatt være minst 1,0 mm fri
bevegelsesmulighet for klemmeplatene.
Klemkraften skal kunne justeres.
Maksimalt 80 % av mulig fjærbevegelse tillates benyttet.
Klemmene skal utformes slik at alle deler er lett inspiserbare.
§ 15-2. Bremser
Totausbaner skal være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og
sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. Bremsene skal gi
tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller
materiell.
Taubaner med kjøretøy for mer enn seks passasjerer skal ha fangbrems som virker direkte på
bæretau eller eget bremsetau. Utløsing av fangbrems skal utløse nødstopp.
§ 15-3. Kjørerom
Banen skal ha minst ett kjørerom eller kunne kjøres fra ett av kjøretøyene. Fra kjørerens normale
posisjon i kjørerommet, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig
persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg
stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter
at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen
for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til
stasjonene.
Ved kjøring fra kjøretøy skal kjørerom være avlåst.
§ 15-4. Kjørehastighet
Taubanevirksomheten skal fastsette høyeste tillatte kjørehastighet, og overvåke at hastighetsreglene
overholdes. Nødstopp skal utløses ved maksimalt 15 % overskridelse av fastsatt hastighet.
Virksomheten skal identifisere områder med behov for redusert hastighet.
§ 15-5. Betjening av bane i drift
Kjører skal ha oppmerksomheten rettet mot påstigningsplassen og mest mulig av traseen forøvrig.

Kjører skal ha stoppknapp og mulighet for enkel og tydelig kommunikasjon med de øvrige stasjoner,
kjøretøy og driftsleder.
Kjører skal videre ha mulighet for kontinuerlig kommunikasjon med passasjerene. Dersom farlige
situasjoner oppstår, skal kjører stoppe anlegget eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
Dersom driftsleder ikke er til stede under drift av banen skal driftsleder kunne møte opp ved banen i
løpet av 30 minutter.
Taubanevirksomheten skal sørge for at det ved drift av banen er til stede nødvendig personell for å
ivareta sikkerheten, blant annet med hensyn til kjørehastighet, passasjerantall, etterlevelse av
sikkerhetsregler, redningsberedskap m.v.
§ 15-6. Oppslag
I kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved
driftsstans.
Ved baner hvor redningsberedskapen medfører at passasjerene må berge seg selv, skal dette
bekjentgjøres med skilt på kjøretøy eller stasjoner
§15-7. På- og avstigning
Ved på- og avstigningsplassen skal det være tilstrekkelig hjelpepersonell til å overvåke driften og til å
instruere og hjelpe passasjerene, slik at på- og avstigning kan foregå på betryggende måte. Det skal
være enkel tilgang til stoppbrytere for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.
Veiledning til § 15-7:
På- og avstigningsplattformene skal være horisontale.
Ved baner for offentlig persontransport skal perrongen utstyres med rekkverk. Inngangen til
kjøretøyet skal kunne lukkes og låses med dører.
Ved baner for offentlig persontransport skal det være forbud mot at personer oppholder seg på
perrongen når banen er i drift. For anlegg hvor driftsforholdene tilsier det, kan det kreves at
perrongen stenges helt av med minst 2,0 m høye gjerder og låsbare dører.
Ved baner for offentlig persontransport skal trapper for passasjerer være minst 1,2 m brede og
sklisikre, de skal være utstyrt med gelender eller håndlist.
Hvor det er fare for fall, skal det anbringes rekkverk. Det må være minst 1 m høyt. Rekkverket skal
dimensjoneres etter NS-3472 og laster skal fastsettes i henhold til NS-3479.
Stasjonene skal ha hensiktsmessig belysning. Taubaner for offentlig persontransport skal ha anlegg
for nødbelysning.

Veiledning for kabelbaner som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05. 2004
1. Innledning
Taubaneloven og taubaneforskriften trådte begge i kraft 01.07.2017. Det gjelder en del felles krav til
taubaner for persontransport som ble godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004 og godstaubaner, og
enkelte tilleggskrav for de enkelte typer taubaner.
Bestemmelsene i det nye regelverket er i større grad funksjonelle enn det tidligere detaljerte regelverket.
Denne veilederen er ment å angi hvilke krav i de tidligere forskriftene som må være oppfylt for at en skal
anses å oppfylle kravene del IV og V i gjeldende taubaneforskrift. Nærmere opplysninger om
framgangsmåten ved denne vurderingen finnes på SJTs nettsted (www.sjt.no).
Gjeldende forskriftsbestemmelser er gjengitt i rød tekst, mens tidligere forskriftstekst er angitt i svart tekst
som veiledning.

2. Veiledning
Del IV Felles krav til taubaner for persontransport som er godkjent etter reglene som
gjaldt før 03.05. 2004
Kapittel 10. Felles krav til taubaner
§ 10-1. Teknisk tilstand
Taubanevirksomheten plikter å opprettholde og, om nødvendig, forbedre anleggets tekniske stand slik
at anlegget er sikkert i bruk.
§ 10-2. Generelle tekniske krav
Taubaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Traseen skal være ryddet, tilstrekkelig bred og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for
fare, f.eks. ved å skades av bevegelige deler.
For stolheiser gjelder i tillegg følgende:
a) Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal med god
margin være tilstrekkelig til at stolens laveste del, som regel fotbøylen, ikke kan berøre
bakken eller snødekket.
b) Adkomster til og fra selve stolområdet, skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse
gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være tydelig merking.
For alle svevebaner gjelder i tillegg følgende:
Der enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter over bakkenivå skal det sikres slik at ingen
skades ved fall.
§ 10-3. Oppbevaring av dokumentasjon
Taubanevirksomheten plikter å oppbevare de tegninger og den dokumentasjon som taubaneanlegget
er godkjent på bakgrunn av. Ved endringer skal tegninger og dokumentasjon oppdateres, og det skal
fremgå hvilke endringer som er foretatt.
Veiledning til § 10-3:
Taubanevirksomheten skal kunne framlegge den dokumentasjon som framgår av approbasjonsbrevet
som ble utstedt i tilknytning til førstegangstilsynet for foreliggende utforming. Denne dokumentasjon
omfatter:

a) Tegning i målestokk 1:2000 eller større av anleggets vertikalprofil og horisontalprofil som
viser:
i.
terrengforløp i baneaksen
ii.
avstander til alle installasjoner og anlegg (bygninger, elektriske ledninger, veier,
jernbaner etc.) som krysser, eller befinner seg så nær baneaksen at det kan influere
på banens drift
iii.
plassering av stasjoner og understøttelser
iv.
trekktauføring
v.
antall og plassering tauruller og skiver
b) Tegninger i målestokk 1:200 eller større, som viser de arrangementsmessige løsninger i
tilknytning til på- og avstigning, samt de områder der passasjerene skal bevege seg, samt
beskrivelse av hvordan adkomsten skal fungere.
c) Beregninger av:
i.
taukrefter i trekktau
ii.
trykk på alle tauruller og skiver
iii.
bevegelse av eventuell strammeinnretning
d) Spesifikasjon av trekktau og eventuelt strammetau angis i henhold til forskrift om ståltau for
taubaner og kabelbaner.
e) Beregning av nødvendig effekt for drivmaskineri. Beregningene skal gjennomføres for alle
lasttilfeller som et tid-/kraftdiagram som tar hensyn til variasjon i hastighet og helningsforhold
langs traseen. Diagrammet skal lages for en komplett kjøring, tur/retur. Diagrammet skal
benyttes som grunnlag for beregning av nødvendig kontinuerlig kraft. Videre skal nødvendig
maksimal motormoment, motorkraft og strømlast beregnes.
f) Beregning av sikkerhet mot glidning ved bruk av drivskive.
g) Beregning av nødvendig bremseeffekt for sikkerhetsbrems og driftsbrems. Beregning av
bremseveier med retardasjoner for alle lastforhold og kjøreretninger.
h) For drivstasjon skal følgende foreligge:
i.
Sammenstillingstegning(er).
ii.
Detaljtegninger av:
a. Fundament
b. bærende konstruksjoner
c. kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive/drivtrommel
d. drivskive/drivtrommel
e. ledeskiver
f. bremser
iii.
Styrkeberegning av de angitte deler. For roterende drivskiveaksel skal det foreligge
utmattingsberegninger.
i) For trasé med skinnegang, understøttelse, trapp/arbeidsplattformer og andre byggedeler skal
følgende foreligge:
i.
Sammenstillingstegning(er).
ii.
Detaljtegninger av:
a. Fundamenter
b. bærende konstruksjoner
c. banens lysromprofil i forhold til omgivelsene i kritiske snitt
d. skinnegang med angivelse av kurvaturer i begge akser
e. tauruller og ledeskiver med føringer og innvisere
f. skinnetverrsnitt og skinneskjøter
iii.
Styrkeberegning av bærende konstruksjoner og fundament
iv.
Beregning av tauprofil ved minimum strekkraft i trekktauet, jf. for øvrig punkt c)
v.
Beregning av minste og største trykk mot alle tauruller og skiver ved baner hvor det
ikke tillates at trekktauet løftes fra taurullene
vi.
Beregning av sikkerhet mot velting
vii.
Beregning av nødvendig lengde av ev. møtespor
viii.
Beregning av opptredende krefter i skinner og skinnefester
j) For vendestasjon skal følgende foreligge:

i.
ii.

k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)
u)
v)

Sammenstillingstegning(er)
Detaljtegninger av:
a. Fundament
b. bærende konstruksjoner
c. aksler
d. vende- og ledeskiver
iii.
Styrkeberegning av de angitte deler. For roterende vendeskiveaksel skal det foreligge
utmattingsberegninger
For eventuelle strammeanordninger skal følgende foreligge:
i.
Sammenstillingstegninger med:
a. spesifikasjon av strammetau (jf. c) eller annen strammeinnretning
b. angivelse av størrelsen på strammingen (vekt av motvekt)
ii.
Detaljtegninger av:
a. Fundament
b. tauskiver m/aksler og lager
c. strammevogn eller annen strammeinnretning
d. justeringsanordninger for strammeinnretningen
e. bærende konstruksjoner
iii.
Styrkeberegninger av de angitte deler
For kjøretøy med hjulgang og skinnebrems skal følgende foreligge:
i.
Sammenstillingstegning med angivelse av hoveddimensjoner av enkeltkomponenter
ii.
Detaljtegninger av:
a. Hjulgang
b. Hjulprofil
c. Skinnebrems
d. kjøretøyets bærende deler
e. forbindelse mellom trekktau og kjøretøy
iii.
Styrkeberegninger av de angitte deler
iv.
Beregning av kraft i trekktau ved utløsning av skinnebrems, beregning av
bremselengder med akselerasjoner og retardasjoner for alle lastforhold
v.
Beregning av minste og største hjultrykk med maksimalt eksentrisk plassering av
last/passasjerer
Rapport fra anerkjent materialprøveanstalt om at bærende deler er blitt typeprøvet for
utmatting.
Beskrivelse med prinsipp- og koblingsskjema for det elektriske utstyret.
Beskrivelse med prinsipp- og koblingsskjema for det hydrauliske utstyret.
Leverandørens håndbok for vedlikehold og leverandørens driftsinstruks.
Redningsplan.
Verkssertifikat for følgende deler:
i.
driv-, vende- og ledeskiver, eller eventuell drivtrommel
ii.
aksler i driv-, vende- og ledeskiver, eller eventuell drivtrommel
iii.
bærende stålkonstruksjoner i driv- og vendestasjon
iv.
bærende deler i kjøretøy
v.
kraftoverførende deler mellom trekktau og kjøretøy
Dokumentasjon på at følgende deler og forbindelser er undersøkt for materialfeil med
tilfredsstillende resultat:
i.
Støpekoblinger
ii.
viktige sveiste forbindelser i kjøretøy
iii.
sveisede forbindelser i drivskive/drivtrommel
iv.
Andre deler som er nærmere spesifisert
Prøvemetode skal angis.
Tausertifikat for anvendte ståltau
Protokoll som dokumenterer utført prøvedrift
Eventuell tilleggsdokumentasjon det er stilt krav om

Dokumentasjonen i n), o), p) og q) skal være på norsk.
I tillegg kommer grunnlagsdokumentasjon for godkjennelser fra andre etater.
§ 10-4. Krav til materialer, konstruksjon og utrustning
Taubanen med dertil hørende maskineri skal med hensyn til materialer, konstruksjon og utrustning
være av en slik utførelse at den under alle forhold har betryggende sikkerhet.
§ 10-5. Sporvidde, klaringer og avstander
Sporvidden skal være så stor at kjøretøy og medbringere har tilfredsstillende pendlingsfrihet i forhold
til hverandre eller faste hindringer som master, ved største pendling av kjøretøyene og utsving av tau
under drift. For åpne kjøretøy kan det i tillegg kreves en sikkerhetsavstand.
For svevebaner skal minste avstand til bakken, snødekket, trær, kabel eller annen hindring under
ugunstigste forhold fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau være slik at man oppnår tilstrekkelig
sikkerhet mot kollisjon.
Største tillatte avstand til bakken skal bestemmes ut fra type av kjøretøy, redningsutstyr og om
taubaneanlegget er for offentlig eller begrenset personbefordring.
§ 10-6. Tauenes opplagersikkerhet i mastene
Bæretau for totausbaner og godstaubaner skal alltid være i kontakt med bæretauskoene. Dette gjelder
også for ugunstigste forhold for taubane ute av drift.
Bæretrekktau for stolheiser og småkabinbaner, samt trekktau for skitrekk skal ha tilstrekkelig
opplagertrykk på tauruller, tauskiver og rullebatterier for å forhindre avsporing. Rullebatterier og
tauskiver skal være forsynt med innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
For trekktau på totausbaner skal det være føringer i mastene som sikrer at tauet legger seg ned på
taurullene/tauskivene.
§ 10-7. Stasjoner, drivmaskineri og bremser
Stasjoner skal være slik arrangert at trafikken kan avvikles på en betryggende måte. Hverken
maskinanlegg, elektriske anlegg eller kjøretøy/medbringere skal utsette personale eller passasjerer for
unødig fare eller ulempe.
Alle rom som ikke er beregnet for offentlig adgang skal sperres for uvedkommende.
Svevebaner skal foruten hoveddrivverk ha en uavhengig nøddriftsmotor.
For svevebaner og kabelbaner skal hoveddrivverket normalt være utstyrt med to bremser som er
uavhengige av hverandre. Den ene av bremsene skal virke direkte på drivskiven. Hver av bremsene
skal kunne stoppe taubaneanlegget med en sikkerhetsmessig forsvarlig retardasjon.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking, utmatting
eller overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i henhold til
anerkjente normer og god praksis med hensyn til den risiko som er forbundet med den aktuelle
komponent.
Alt nødvendig utstyr for overvåking av taubaneanleggets drift skal være samlet på kjøreplassen.
Veiledning til § 10-7:
Maskineri:
Motorene skal kunne starte banen uten rykk. Banen skal kunne kjøres fullastet i begge retninger.
Aksler, tannhjulsveksler, koblinger, tauskiver, tauruller og andre roterende deler skal være forsvarlig
skjermet for å hindre personskader. Lager for hovedmotor skal dimensjoneres for minst 25 000
driftstimer.

Kraftoverføring ved bruk av kjeder eller reimer fra hovedmotor er ikke tillatt.
Det skal sørges for tilstrekkelig kjøling av motorer, girkasser og drev.
Motor skal beskyttes mot termisk overbelastning og jordfeil. Motorer skal utstyres med motorvernbryter
og overspenningsvern.
Hovedmotoren skal ved elektrisk brems (motorbrems) kunne bremse fullastede kjøretøy i begge
kjøreretninger med en bremsevirkning som tilsvarer en retardasjon minst lik 0,2 m/s². Maksimum
bremsevirkning skal ikke være større enn 1,2 m/s².
Ved normal drift skal hastigheten ikke avvike mer enn ± 5 % fra største til minste belastning på banen.
Driftsbremsen skal automatisk tre i funksjon når motorstrømkretsen brytes.
Driftsbremsen skal normalt gå på med full kraft like før stillstand. Senest ved stillstand skal strømmen
mellom hovedmotor og nett brytes.
Motorens dreiemoment skal begrenses. Ved 20 % overskridelse av maksimalt dreiemoment skal
nødstopp utløses.
Anlegget skal kunne stanses ved minst 2 mekanisk og elektrisk uavhengige innretninger for
overvåkning av overhastighet. Det ene systemet skal stanse banen ved ca. 10 % overhastighet og det
andre systemet skal stanse banen ved ca. 20 % overhastighet.
Sensorer for overhastighetsutløsere skal være montert ved vende- eller avbøyningsskive. Det er ikke
tillatt med kjedeoverføring til utløsere basert på sentrifugalkraft.
Drivmotorens turtall skal overvåkes kontinuerlig og sammenlignes med forventet verdi. Dersom
hastighetsforskjellen er tilsvarende større enn 8 % av maks. hastighet skal nødstopp utløses.
Kjøreretningen skal overvåkes slik at nødstopp utløses dersom den faktiske kjøreretningen ikke er i
overensstemmelse med den valgte kjøreretning og hastigheten er over 0,6 m/s.
Det skal sørges for tilstrekkelig smøring av motor, gir og kraftoverføring. Drivverket skal ved behov
utstyres med oljetrykk- eller oljetemperaturovervåkning.
Kabelbaner med kombinert person- og godstransport skal utstyres med overlastbryter. Ved en
belastning på mer enn 20 % over maksimal beregnet belastning på drivverket skal normalstopp
utløses.
Skivedrift:
Lagre for driv-, vende- og avbøyningsskiver skal dimensjoneres for minst 25 000 timer og lagre for
tauruller minst 5000 timer.
Aksler og skiver skal være sikret med splint, kontramutter eller annen låseanordning som gir forsvarlig
låsing.
Foringer i skiver skal ikke smelte ved glidning mellom tau og foring.
For materialer i drivskiveforing skal friksjonskoeffisient og materialets egnethet til formålet være
fastlagt og beskrevet av en anerkjent prøveinstitusjon.
Trommeldrift:
Drivtrommel skal utstyres med en innretning som stanser anlegget ved nødstopp dersom trekktauet
kommer utenfor sitt vanlige leie, f.eks. dersom det klatrer over kanten på trommelen eller at det bygger
seg opp i mange lang på ett enkelt sted.
Dersom tauets vinkel ut fra trommelen er større enn 1,5°, skal trommel ha spoleapparat.
Spoleapparatet skal være konstruert slik at spoleskiven i enhver stilling er tvangsstyrt sideveis. I

endestillingene skal skiven holde trekktauet tilbake så lenge at det nye laget får begynt helt i enden av
trommelen. Spoleapparatet skal være stillbart i høyderetning
Under alle normale driftsforhold skal det være minst 5 omdreininger trekktau igjen på drivtrommelen.
Drivtrommel skal være så stor at trekktauet blir liggende i maksimalt 3 lag på trommelen.
Bremser:
Kabelbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, driftsbrems og sikkerhetsbrems.
Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det være mulig å bremse
anlegget ved hjelp av hoveddrivverket. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i
begge retninger.
Bremsekraften for drifts- og sikkerhetsbrems skal fremskaffes med vekter eller lett justerbare styrte
trykkfjærer som automatisk gir bremsevirkning når bremsene går på. Slitasje på bremsebelegget skal
lett kunne kontrolleres. Bremsene skal kunne løftes av manuelt, hver for seg.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller
materiell.
For å oppnå best mulig nedbremsing under alle forhold, anbefales det at både sikkerhetsbrems og
driftsbrems er utstyrt med bremsekraftstyring slik at nedbremsing skjer i forhold til fastlagte
retardasjonskurver uavhengig av last og kjøreretning.
Ved kjøring med maksimal motorbelastning oppover i det bratteste partiet av banen skal retardasjonen
ikke overstige 2,0 m/s² når motorbelastningen faller ut og sikkerhets- eller driftsbrems går på.
Bremsene skal gi lik virkning i begge kjøreretninger.
Bremsebakker og -flater skal ved konstruktive tiltak beskyttes mot hydraulikkolje, oljedamp fra andre
maskindeler, fuktighet, osv.
Ved bremser uten automatisk justering skal bremsefjærkarakteristikken velges slik at en slitasje på 1
mm på bremsebelegget gir mindre enn 10 % reduksjon av bremsekraften.
Bremsekraftstyringer, bremsenes stilling, eller trykket ved hydraulisk eller pneumatisk åpning av
bremsene, skal overvåkes. Ved feil skal alternative bremser utløses.
Ved trykkbortfall i hydrauliske eller pneumatiske system for avløfting av bremser skal det sikres at
bremsene går på med full kraft.
Viktige bremsedeler skal være lett tilgjengelige for kontroll og vedlikehold.
Hver brems skal kunne holde minst 1,6 ganger største statiske moment. Bremsedeler skal ha en
sikkerhet på minstSe 3,5 mot brudd.
Ved stans med motorbrems, jf. normalstopp, skal retardasjonen overvåkes. Ved retardasjoner mindre
enn 0,2 m/s, eller større enn 1,2 m/s, skal motorstrømmen brytes og nødstopp utløses.
Banen skal ha utstyr for manuell avløfting av bremsene. Utstyret skal være slik at en person skal
kunne betjene både motor og bremser samtidig ved nøddrift. Det skal dessuten være mulig å løfte av
bremsene hver for seg på en sikker og hensiktsmessig måte i forbindelse med rutinemessig kontroll av
bremsene.
Sikkerhetsbremsen skal virke direkte på drivskiven eller på egen bremseflate i direkte forbindelse med
drivskiven.
Sikkerhetsbremsen skal dimensjoneres slik at banen kan stanses med en midlere retardasjon på
minst 0,5 m/s² med fullastet kjøretøy i det bratteste partiet av banen uten bremsevirkning fra drivverk
o.l. (Sikkerhetsbremsen justeres med drivmaskineriet tilkoblet slik at banen kan stanses med en

midlere retardasjon på minst den største av 0,6 m/s² og sinus til anleggets største stigning i m/s² med
fullastet kjøretøy i det bratteste partiet av banen.)
Driftsbremsen skal dimensjoneres og justeres slik at den kan stanse banen med en midlere
retardasjon på minst 0,5 m/s² med fullastet kjøretøy i det bratteste partiet av banen.
Drivskivebrems skal dimensjoneres slik at det ikke kan oppstå fare for varmgang selv ved gjentatt
nedbremsing fra full hastighet med full last.
Driftsbrems som benyttes som parkeringsbrems skal dimensjoneres slik at den tåler minst en
nedbremsing fra full hastighet med full last uten fare for varmgang.
Tilgang for kontroll og vedlikehold:
Drivverk og øvrig utstyr skal være lett tilgjengelig for kontroll, smøring og vedlikehold. Plattformer,
rekkverk og leidere skal monteres i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå sikre og gode
arbeidsforhold.
Tauskiver og tauruller skal være lett tilgjengelige for smøring, kontroll og utskifting av deler.
Når høyden over bakken er over 4,0 m, skal det finnes faste leidere, plattformer og rekkverk i
nødvendig utstrekning. De skal være utformet og plassert slik at adkomsten kan foregå sikkert.
Arbeidsplattformer skal ha en bredde på minst 0,3 m.
Det skal være lett og sikker adkomst ut på plattformen.
Avstanden mellom trinnene i leidere skal ikke være større enn 0,3 m. Mellom trinnenes senterlinje og
faste konstruksjonsdeler skal avstanden (dybden) være minst 0,15 m. Den innvendige bredden i
leiderne bør være minst 0,3 m.
Øvre ende av leidere skal utføres slik at overgangen til plattform kan foregå sikkert.
Maskinrom:
Stasjoner og rom skal anlegges slik at personer ikke kan skades av, eller komme utilsiktet i kontakt
med, mekaniske deler, elektriske anlegg, kabiner eller kjøretøy.
Drivverket skal plasseres i hus.
Utstyr og verktøy for kontroll og vedlikehold av banen skal være tilgjengelig.
Eksplosivt materiell skal ikke være lagret i stasjonene.
Maskinrom med adkomst til drivverket skal ha takhøyde på minst 2,0 m. På tre sider av drivverket skal
det være fritt rom sideveis minst 0,6 m. Adkomst til maskinrom skal kunne skje gjennom dør og om
nødvendig trapper. Trapper skal være faste.
I maskinrom skal det være:
a. uttak for elektrisk drevet utstyr
b. festepunkt for løfteutstyr slik at større deler kan løftes ut, og om nødvendig må deler
av tak eller vegger lett kunne demonteres.
Maskinrom må ikke anvendes til andre formål, som f.eks. lagerplass.
Maskinrom skal utstyres med innretninger for å stanse drivverket (nødstoppinnretninger).
Maskinrommet skal være avlåst for uvedkommende.
Brannforebygging:

Ved valg av materialer i bygninger som ligger nært inntil kabelbanen skal det i størst mulig utstrekning
benyttes ikke brennbare materialer. Det er ikke tillatt å benytte treverk som materiale i innbygde
stasjoner med mindre bygningene er tilfredsstillende brannsikret.
Gulv, vegger og tak i transformatorstasjoner, varme rom og rom hvor brennbart eller selvantennelige
stoff er lagret må være brannbestandig (A90).
I områder hvor brann kan oppstå skal det være ikke brennbare byggematerialer eller tilstrekkelig
seksjonering.
I drivstasjonen, og om nødvendig i vendestasjonen, skal det være brannslokkingsapparater som er
egnet ved brann i spenningsførende elektrisk utstyr. Brannslokkingsutstyret skal ha tilstrekkelig
kapasitet og tilgjengelighet.
Utskifting av anleggsdeler:
Det skal sørges for festemuligheter til løfteutstyr for utskifting av store komponenter eller anleggsdeler,
oppspenning av tau og til avløfting av kjøretøy.
Festepunktenes tillatte belastninger skal angis.
Hvis nødvendig skal det sørges for lett avtakbar åpning i tak eller vegger. Åpningene skal være lett
synlige, og om nødvendig skal tillatt belastning være angitt.
§ 10-8. Utstyr i master
Sikkerheten mot brudd i alle mekaniske innretninger i mastene skal være som angitt i relevante norske
standarder.
Tauruller og rullebatterier skal være konstruert slik at tauene føres på en sikker måte i mastene.
§ 10-9. Kjørehastighet og tillatt kapasitet
Kjørehastigheten skal velges slik at en får en rolig og sikker framføring av kjøretøy, spesielt over
master, uten for store akselerasjoner. (Retardasjoner under oppbremsing skal ikke sette driften i fare.)
For omløpsbaner hvor på- og avstigning skjer mens banen er i bevegelse, skal kjørehastigheten være
slik at på- og avstigning kan skje på fullt forsvarlig måte.
For omløpsbaner skal videre avstanden mellom kjøretøy/medbringere være slik at på- og avstigning
kan skje uten fare.
Veiledning til § 10-9:
Største kjørehastighet bestemmes ut fra den valgte tekniske løsning og driftsforhold. Spesielt skal
følgende forhold tas hensyn til:
− føring av tau på understøttelser
− de dynamiske forhold til tau, roterende deler, samt kjøretøy
− passasjerenes komfort i svinger og ved helningsendringer osv.
− kjøretøyets oppførsel ved skinnebremsutløsning
− kjøretøyenes sporingssikkerhet
Største tillatte hastighet er 12 m/s.
Ved kjøring med overbroet sikkerhetsstrømkrets eller med reservestyrestrømkrets er største tillatte
hastighet 1,5 m/s.
Ved innkjøring i stasjoner eller ved passering av mellomstasjoner er største tillatte hastighet 1,0 m/s
ved kjøretøy uten fører og når passasjerer har anledning til å oppholde seg på perrong uten
avskjerming mot banen når anlegget er i drift.
For visuell taukontroll skal banen kunne kjøres i begge retninger med en hastighet på maksimalt 0,5
m/s.

Kjørehastigheten må kunne reguleres trinnløst over hele hastighetsområdet.
§ 10-10. Klemmer
Klemmer skal være slik konstruert at de ikke skader tauet og at de ved største stigning, ved smurt tau
og redusert taudiameter har tilstrekkelig sikkerhet mot glidning på tauet. Faste klemmer skal flyttes
med regelmessig tidsintervall.
§ 10-11. Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner skal være beregnet for den ugunstigste kombinasjon av de laster som kan
forekomme når taubaneanlegget er i drift og ute av drift.
Sveising av viktige konstruksjonsdeler skal utføres av sertifiserte sveisere.
§ 10-12. Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger
Alle taubaneanlegg skal ut fra deres konstruksjon, driftsbetingelser og lokale forhold være utstyrt med
elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger som er nødvendige for å avvikle driften med
akseptabel sikkerhet.
Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger skal være av en slik utførelse at de under alle
forhold har akseptabel sikkerhet mot funksjonsfeil og skal være utformet slik at nødvendig kontroll og
vedlikehold, samt utskifting av deler, kan utføres på en sikker måte.
Alle innretninger som automatisk skal stanse taubaneanlegget, skal kobles inn i en kontinuerlig
overvåket sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Startanordningen skal være låsbar.
Veiledning til § 10-12:
Det elektriske utstyret skal være lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold samtidig som det skal
være godt skjermet mot berøring.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å beskytte anlegget mot atmosfæriske overspenninger.
Utfall av nettet eller en fase skal utløse nødstopp.
Stålkonstruksjoner, drivverk, tau etc., skal normalt jordes ved stasjonene.
Styring og betjening:
Fra styrepulten skal banen kunne styres og overvåkes. Pulten skal inneholde instrumenter og
betjeningsorganer som nærmere beskrevet i § 16-5.
Fra andre kjørepanel (kjøretøymontert) skal banen kunne stanses og om ønskelig fjernstyres.
Kjørehastigheten skal ikke kunne overskride en fastsatt verdi. Fra kjøreplassen skal denne
hastigheten kunne reguleres trinnløst.
Ved ubetjente automatiske baner skal kun startknapp, knapper for valg av kjøreretning og nødstopp
være tilgjengelig for publikum.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Banens kjøreretning skal bare kunne endres når banen står i ro.
Banen skal utstyres med et veimålesystem som til enhver tid angir kjøretøyenes posisjon. I tillegg til
meterteller skal det være en grafisk visning av vognenes posisjon i strekket.
Veimålesystemet må tillate en posisjonsavhengig hastighetsovervåkning i innkjøringssonene.
Veimålesystemet skal selv registrere kjøreretningen.
Ved nettutfall eller asymmetri på nettet skal veimålesystemet fremdeles være i funksjon uten at
informasjon mistes.
Veimålesystemet skal utføres slik at:

−
−
−
−
−

pulsgivere skal sitte på driv- eller ledeskiver
oppløsing skal være på 1,0 meter eller mindre
programinnstillingen skal være avlesbar eller være lett å tolke
avstand fra kjøretøy til nedre stasjon eller annet fast punkt skal angis for begge
telleverk
det skal være mulig å synkronisere telleverket til baneposisjonen etter utfall av
veimålesystemet

Banens kjørehastighet skal overvåkes i forhold til fastsatt hastighet. I innkjøringssoner skal
hastigheten overvåkes ved minst en posisjon i retardasjonsområdet, og ved minst en posisjon i
kryphastighetsområdet. Utenfor hastighetsreduksjonssonene skal kjørehastigheten overvåkes
kontinuerlig.
Ved baner med automatisk regulering av hastigheten (baneprogram) skal kjørehastigheten overvåkes
med et uavhengig veimålesystem. Hvis ett system faller ut, skal nødstopp utløses i god tid før farlig
situasjon kan oppstå. Ved uoverensstemmelse mellom veimålesystemene skal nødstopp utløses.
Veimålesystemene skal være fullstendig uavhengige med separate pulsgivere, telleverk og
strømforsyninger.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg
stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter
at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen for
aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.
Manuelt styrte baner uten baneprogram skal stoppe automatisk ved normalstopp i en viss avstand fra
stasjonen dersom hastigheten ved innkjøringen ikke blir redusert til kryphastighet.
Sikkerhetsstrømkrets:
Start av anlegget skal bare være mulig når alle kretser i sikkerhetsstrømkretsen er lukket. Ved brudd i
sikkerhetsstrømkretsen skal banen stanse. Avhengig av hvilken feil som oppstår skal normalstopp,
direktestopp eller nødstopp utløses. De forskjellige overvåknings- og sikkerhetsinnretninger framgår
av tabell under.
Ved nettutfall skal følgende deler av anlegget kunne drives av stasjonsbatterier:
− melde- og signalanlegget
− interntelefon mellom stasjoner og kjøretøy
− veimålesystemet med overhastighetsovervåkning
Feilsøkingsinnretninger skal ikke innvirke på sikkerhetsstrømkretsens funksjon.
Sikkerhetsstrømkretser som utløser nødstopp skal være overvåket mot jordfeil og kortslutning.
Sikkerhetsbrytere skal være robuste og funksjonssikre.
Manøverstrømkrets skal være utført med særskilt låsbar overbruingsbryter i kjørepulten. Når denne
betjenes skal sikkerhetsbremsen utløses. Det skal finnes lampe på kjøreplassen som angir at
sikkerhetsstrømkretsen er overbroet.
Sikkerhetsinnretninger:
Alle stoppfunksjoner skal kobles inn i en kontinuerlig overvåket strømkrets som virker etter
hvilestrømsprinsippet. Ved uregelmessigheter i sikkerhetsstrømkretsen skal banen stoppe automatisk.
Igangkjøring av anlegget skal kun være mulig dersom:
− alle sikkerhetsstrømkretser er lukket
− sikkerhetsbremsen er åpen
− anlegget har stående «klarsignal»
− dører er lukket
Anlegget skal kunne stoppes på følgende måter:

Normalstopp:

skal medføre at anlegget bremses elektrisk. Når hastigheten er tilnærmet null skal
driftsbremsen gå på og stoppe banen. Dersom retardasjon ikke har begynt etter ca.
ett sekund skal dette utløse nødstopp.

Nødstopp:

skal medføre at hovedmotoren koples ut og at drivskivebrems og driftsbrems går på.
Driftsbrems kan gå på med tidsforsinkelse. Tidsforsinkelsen bør velges slik at
driftsbremsen går på senest når drivskivebremsen har stanset anlegget.

Direktestopp/Farestopp:

skal medføre at hovedmotoren koples ut og at driftsbrems går på.

Utløsning av skinnebrems:
skal medføre at skinnebremsen går på og at nødstopp utløses i
drivverket (se definisjon av nødstopp).
(Leverandør kan benytte andre betegnelser på de forskjellige måtene å stoppe banen på så lenge de
forskjellige beskrevne funksjonene er tilstede.)
Banen skal utstyres med sikkerhetsinnretninger som beskrevet i tabellen nedenfor. For baner med
begrenset persontransport kan det i begrunnede tilfeller godtas avvik.
X angir krav til stoppmåte
(X) angir alternativ stoppmåte som kan godtas etter nærmere vurdering.

Type Utløsning

Normal-

Nød-

Direkte-

Varsel-

stopp

stopp

stopp

signal

1

Bruk av normalstoppknapp

X

2

Bruk av nødstoppknapp

X

3

Betjening av nøkkelbryter til 0

X

4

Betjening av overbroingsbryter

X

5

Manuell utløsning av skinnebrems

X

6

Baneovervåkning:

7

Varsling av kjøretøy i
innkjøringssone

8

Kvittering ved kjøretøy i
innkjøringssone ikke utført

9

Overhastighet

X

10

Overhastighet i innkjøringssone

X

11

Overhastighet i kryphastighet
sone

(X)

12

Normal endebryter

13

Nød endebryter

X

14

Feil i baneprogram eller styring

X

15

Uoverensstemmelse mellom
telleverk

X

X

X

X

X

16

Maskinovervåkning

17

Utfall av smøretrykk

X

(X)

18

Overoppheting av drivmaskineri

X

(X)

19

Unormal dreiemomentendring

X

20

Nettutfall av en eller flere faser

X

21

Overlastbryter

22

Overspenningsvern

X

23

Termisk beskyttelse av elektriske
maskiner

(X)

24

Motorvern hovedmotor

(X)

25

Bremseovervåkning

26

Posisjonsovervåkning eller
trykkovervåkning av driftsbrems

27

Posisjonsovervåkning eller
trykkovervåkning av
sikkerhetsbrems

28

Strammeovervåkning

29

Endestopp strammeinnretninger

30

Feilstilling av stenge- eller
sjalteinnretning for hydraulisk
strammeinnretning

X

31

Feil strammekraft ved hydraulisk
stramming

X

32

Sikkerhetsstrømkrets

33

Jordfeil i sikkerhetsstrømkretsen

X

34

Kortslutning i
sikkerhetsstrømkretsen

X

35

Trekktauet legger seg på siden av
tauruller eller tauskive i traseen

36

Sikkerhetsstrømkretsen brytes

37

Annen overvåkning

38

Lukking av dører

(X)

39

Nødstoppsignal fra kjøretøy

X

40

Utfall signal for nødstopp eller
skinnebrems fra kjøretøy

X

41

Utløsning av skinnebrems

X

(X)

X

X

X

X

(X)

X

X

X

42

Trykkovervåkning av
skinnebremsutløsning

X

43

Overvåkning av banens
lysromprofil

X

44

Avsporingsovervåkning

X

Det skal anbringes normalstoppknapper ved alle normale kjøreposisjoner.
Nødstoppknapper skal finnes på følgende steder:
−
−
−
−

ved alle kjøreposisjoner
i maskinrom
på plattform for tilgang til hjulgang når dette er nødvendig
ved baneplattformene. Disse skal da monteres slik at de ikke kan utløses tilfeldig.

Nødstoppknapper skal være av manuell, tilbakestillbar type. Nødstoppknapper skal merkes med rød
farge og tekst.
For at kjøretøyet skal stanse ved vanlig driftsstoppested skal veimålesystemet eller en mekanisk eller
induktiv bryter stanse banen ved direktestopp før kjøretøyet treffer bufferen. Posisjon for vanlig
driftsstoppested skal være lett omprogrammerbar og veimålesystemet skal være lett å synkronisere
med kjøretøyenes plassering.
Om kjøretøyet kjører forbi vanlig driftsstoppested, skal en endebryter stoppe banen ved nødstopp
senest idet kjøretøyet treffer bufferen. Denne skal aktiveres mekanisk/induktivt av kjøretøyet.
Utkjøring fra stasjonene skal bare være mulig når kjøretøyenes dører er lukket og låst. Dersom dørene
åpnes skal direktestopp utløses.
Skifte mellom de forskjellige driftsformer, normaldrift, nøddrift og drift med overbruet
sikkerhetsstrømkrets skal skje ved nøkkelbryter(e). Ved betjening av denne bryteren skal nødstopp
utløses.
Anlegg med baneprogram skal stoppe ved nødstopp ved feil i styresystemet.
Ved både manuell og automatisk utløsning av skinnebremsen skal nødstopp utløses.
I kjøretøy som har dører som lukkes automatisk skal lukkingen overvåkes. Banen skal ikke kunne
starte før signal om at døren er lukket er gitt. Dersom banen er startet, skal direktestopp utløses
dersom overvåkningen aktiveres i innkjøringssonene.
Dersom trekktauet i traseen legger seg på siden av en taurull eller tauskive skal normalstopp utløses.
§ 10-13. Spesielle inspeksjoner
Komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller
utmattingsspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Følgende intervaller gjelder (med
unntak av klemmer):
a) Første spesielle inspeksjon: Senest innen 22500 driftstimer eller 15 år etter første idriftssettelse.
b) Andre spesielle inspeksjon. Senest innen 15000 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
22500 driftstimer.
For klemmer gjelder at kontroll og prøving skal skje etter en plan utarbeidet av leverandøren.

Kapittel 11 Krav til ståltau
§ 11-1. Hva kravene gjelder for
Kravene gjelder for ståltau som benyttes til bæretau, trekktau, balansetau, bæretrekktau og
strammetau til taubaner.
§ 11-2. Anvendelse av ståltau
For kabelkraner tillates tauskjøter på områdene utenfor kjørebanen.
Til bæretau for godstaubaner kan benyttes lukkete tau eller rundtrådete spiral- eller partspiraltau.
Ved rundtrådete konstruksjoner skal tauene være forsinket.
Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
For skitau kan det benyttes en mer tynntrådet konstruksjon. For skitau skal det benyttes krysslåtte
tau.
Til bæretrekktau skal brukes parallellslåtte parttau, vanligst sekspartig i langslått utførelse
Veiledning til § 11-2:
Til trekktau skal det benyttes parallellslåtte partstau, normalt i langslått utførelse. Ved baner med
store høydeforskjeller kan det benyttes krysslåtte partstau.
Sikkerhetsfaktor mot brudd for nytt trekktau skal minst være 6,0.
Ved endeløst trekktau skal sikkerhetsfaktor mot brudd for nytt trekktau minst være 4,5.
Trekktau skal smøres regelmessig med hensiktsmessig smøremiddel.
§ 11-3. Stramming av ståltau
Tauene skal strammes slik at en får den nødvendige friksjon på drivskiven, tilstrekkelig opplagertrykk
i master og tilfredsstillende lav bøyepåkjenning i tauet fra egen tyngde, vekt av kjøretøy, nyttelast
samt miljølaster. Den nødvendige strammekraft skal være sikret innenfor fastlagt maksimal- og
minimalverdi under alle driftsforhold og i hele tauenes levetid.
Ved totausbaner skal bæretau og trekktau strammes slik at de ikke berører hverandre under normal
drift og ved oppbremsing.
§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
Ved utskifting av tau, skal nye tau framstilles, testes, leveres og kasseres i henhold til NS-EN 129271 til 6 og NS-EN 12385.
Øvrige ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen over en bestemt lengde på et
hvilket som helst sted på tauet overstiger de verdier som er angitt i tabellen nedenfor.
Ved taudeformasjoner i form av kjenger, kroker, flatklemming og korketrekkerdannelse skal utskifting
av tauet vurderes.
Strammetau for trekktau og bæretrekktau skal skiftes etter 12 år.
Strammetau for bæretau skal skiftes når bæretauet forhales.
Tabell 1. Tillatt tverrsnittsreduksjon:
D = taudiameteren

Reduksjo
n%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Tillegg

- lukket

10

180xD

5

30xD

Trådbrudd i
profiltråder som
ligger ved siden av
hverandre skal ha
en minsteavstand
på 18xD.

- partspiral

20

180xD

10

40xD

Partspiraltau skal i
en part ha
maksimalt 35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 4xD.

Trekk-,
balanse- og
bære-trekktau

25

500xD

10

40xD

6

6xD

Parttau skal i en
part ha maksimalt
35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 6xD.

Strammetau

8

40xD

4

6xD

Som over.

Trekktau for
kabelbaner

20

40xD

10

6xD

Som over.

10

6xD

Som over.

Bæretau

Trekktau for
skitrekk

25

500xD

Ved bestemmelse av tverrsnittsreduksjonen innenfor referanselengden skal det tas hensyn til:
a) Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket
tråd regnes også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet,
og
b) Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den
største reduksjon over referanselengden.

§ 11-5. Forhaling av bæretau
Bæretau skal forhales med 6 års intervall. Forhalingens lengde skal minst tilsvare lengden på
lengste bæretausko pluss 5 meter.
§ 11-6. Spleising og reparasjon av ståltau
Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk
ståltauprodusent.
§ 11-7. Utførelse av spleising

Ved montering av nytt tau i lukket sløyfe, for eksempel bæretrekktau for stolheiser og trekktau for
skitrekk, tillates maksimalt to spleiser. Etter senere reparasjoner og i enkelte tilfeller også etter
innkorting, godtas maksimalt fem spleiser totalt.
Ved montering av nytt tau i åpen sløyfe, for eksempel trekk- og balansetau for totausbaner, tillates
unntaksvis en spleis. I forbindelse med utbedring av tauskader, kan antallet økes til to.
For trekktau til kabelbaner tillates spleising bare som midlertidig reparasjon. Unntatt er anlegg som
opererer med lukket tausløyfe.
Spleising av ståltau skal utføres som angitt i NS-EN 12927
Ved tauskade som er begrenset til en eller to parter kan reparasjon utføres ved innspleising av parter
som angitt i NS-EN 12927. Dette gjelder ikke for kabelbaner med trommeldrift.
§ 11-8. Endefester for ståltau
(1) Støpehoder og klemhodeendefester skal utføres av en person som er kvalifisert i henhold til NSEN 12927. Ved støpekoblinger og klemhoder skal det utarbeides rapport som oppfyller kravene
gitt i NS-EN 12927. Støpekoblinger og klemhoder mellom kjøretøy og trekk- og ballansetau skal
fornyes med mellomrom som ikke overstiger 3 år. Støpekoblingens hylse skal være av en slik
type som etter montering kan slås tilbake slik at støpekonens tilstand kan inspiseres.
(2) Dersom andre endefester enn støpekoblinger og klemhoder skal benyttes skal dette skje slik:
Kilelås skal monteres etter leverandørens anvisning. For kilelås skal festepunktet på tauet
forskyves med mellomrom som ikke overstiger 3 år for installasjoner på totausbaner, og 12 år for
strammetau på skitrekk og stolheiser. Ståltauklemmer som festeelement kan benyttes på
barduner og strammetau og for låsning av tauenden ved bruk av kileklemmer. Bruk av Uboltklemmer er ikke tillatt. Presshylser kan benyttes på barduner og strammetau. Dersom
endefestet skal utføres som trommelfeste skal bæretauet ligge på trommelen med minst tre
omdreininger, og den frie enden skal sikres med en endeklemme og en sikkerhetsklemme.
Sikkerhetsklemmen skal monteres i en avstand på 10 mm fra endeklemmen.

Del V Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner for persontransport som
er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004 og godstaubaner
Kapittel 16. Tilleggskrav til kabelbaner som er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.
2004
§16-1. Generelle krav
Kabelbaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten
fare. Kabelbanens trase skal være ryddet og tilgjengelig i tilfelle av behov for redning fra banen.
Baner med større kjørehastighet enn 5,0 m/ s skal avgrenses med gjerde som er tilstrekkelig høyt for
å gjøre traseen utilgjengelig for personer og dyr.
Hindringer i traseen skal utløse nødstopp.
Veiledning til § 16-1:
Skinnegang som er plassert på sviller direkte på bakken skal ligge i minst 0,4 m dyp ballastseng.
Skinnegang som ligger på bærende understøttelse kan festes direkte på denne.
Følgende skal tas hensyn til ved innfesting av sviller og skinnegang:
− Skinnegangen skal ikke ligge direkte på understøttelsen, det skal benyttes egnet
underlagsplate.
− Sviller og skinnegang skal være solid forankret til understøttelsen.
− Det skal foretas nødvendige tiltak for å unngå at vann trenger inn i forankringen.

Skinneskjøter skal utføres som sveis eller med lasker med minst 2 bolter i hver skinne.
Langs banelegemet skal det være sklisikker trapp langs hele traseen der helningen er større enn
15°. Trappen skal være slik at det er lett å benytte bårer o.l. ved en eventuell redning. Der det kan
oppstå fall på 1 meter eller mer skal trappen være utstyrt med rekkverk. Rekkverk mot skinnegangen
kan utelates dersom det er montert sikringswire langs trappen.
Baner med større kjørehastighet enn 5,0 m/s skal avgrenses med gjerde som er minst 1,8 meter
høyt for å gjøre traseen utilgjengelig for personer og dyr.
Ved automatiske selvbetjente baner gjelder dessuten følgende krav til sikring og overvåkning av
trasé:
− banelegemet skal være utilgjengelig for publikum.
− kjøretøyets lysromprofil skal overvåkes for hindringer som nedfalne trær/kvister.
Hindringer i lysromprofilet skal føre til at nødstopp utløses.
− For baner hvor hele traseen ikke er innelukket (tunnel, overbygg e.l.) skal det være en
ikke klatrebar avgrensning med en høyde på minst: H = 2,5 m – d, hvor d er avstand
mellom gjerdet og bevegelige deler i anlegget (kjøretøy). Avgrensingen skal være
minst 1,8 m høy.
Grenseprofil:
Grenseprofilet til kabelbanen bestemmes av ytterbegrensningen til kjøretøy og deres dynamiske
rombehov samt rekkevidden til passasjerene. Det skal tas hensyn til:
− plass til utlasting fra kjøretøyene i horisontale og vertikale kurver
− variasjon i kjøretøyets bredde
− mulig elastisk bevegelse av kjøretøyet i alle retninger
− variasjon i skinnenes sporvidde
− toleranser i kjøretøy og skinnegang
− et dynamisk rombehov på minst 50 mm i begge sider
− rekkevidden til passasjerer utenfor kjøretøyet. Denne skal settes til minst 1,0 m ved
lukkede kjøretøy med vinduer som kan åpnes og ved åpne kjøretøy. Dersom minste
vindusåpningen er mindre enn 200 mm og vinduets nedre kant er over 1,5 m over
gulvet, kan passasjerens rekkevidde settes til 0,5 m, og dersom vinduets nedre kant
er over 1,8 m over gulvet, kan passasjerens rekkevidde settes til 0,2 m.
Lysromprofil, sikkerhetsavstander:
Ved bestemmelse av lysromprofilet skal det tas hensyn til grenseprofilet beskrevet i kapittel med
tillegg av en nødvendig sikkerhetsavstand.
Mellom grenseprofilene til to kjøretøy, og til faste bygningskonstruksjoner i side og høyde, skal det
være minst 100 mm. Unntatt er avstand til baneplattformer.
Gangveger for personalet langs traseen skal legges utenfor grenseprofilet. De skal være minst 0,6 m
brede, og ha en fri høyde på minst 2,0 m.
Tunneler:
Tunneler skal utstyres med brannsikring i henhold til Brannvesenets krav. Tunneler med stor
høydeforskjell som er åpne i begge ender skal være utstyrt med automatisk lukkbare dører for å
hindre trekk- og pipevirkning i tilfelle av brann i tunnelen.
Ved valg av materialer inne i tunneler og overbygg skal det i størst mulig utstrekning benyttes ikke
brennbare materialer, konferer med Statens jernbanetilsyn og stedlig Brannvesen.
Elektrisk førende ledninger i tunneler skal være utført med brannsikre materialer.

Tunneler skal være utført med nødlyssystem i tilfelle av strømbrudd, brann o.l. Nødlyssystemet skal
kunne være i drift i minst 2 timer. Nødlyssystemet skal vise kortest mulig evakueringsveg ut av
tunnelen.
Ved valg av tunnelens dimensjoner skal det tas hensyn til kjøretøyenes lysromprofil, plass for trapper
for evakuering og tilgang for kontroll og vedlikehold samt, spesielt ved baner med radiofjernstyring
fra kjøretøyene, mulighet for sikker radioforbindelse langs hele traseen.
§16-2. På- og avstigning
På- og avstigningsplasser med veier til og fra skal være sikret slik at på- og avstigning kan foregå
sikkert og lettvint. Det skal være tydelig merking.
Ved på- og avstigningsplasser skal det utendørs finnes et nødvendig antall stoppinnretninger.
Veiledning til § 16-2:
På- og avstigningsplattformene skal være horisontale eller samsvare trinnvis med gulv i kjøretøy.
Ved anlegg som drives uten kabinførere skal det være forbud mot at personer oppholder seg på
baneplattformene når banen er i drift.
Trapper for passasjerer skal være minst 1,2 m brede og sklisikre, de skal være utstyrt med gelender
eller håndlist.
Hvor det er fare for fall, skal det anbringes rekkverk. Det må være minst 1,0 meter høyt. Rekkverket
skal dimensjoneres etter relevante gjeldende standarder.
Tilgangen til på- og avstigningsplattformene og videre inn og ut av kjøretøyene skal være tilrettelagt
for handikappede.
Stasjonene skal ha hensiktsmessig belysning. Det skal være anlegg for nødbelysning.
Ved automatiske selvbetjente baner gjelder dessuten følgende krav:
−

−
−
−
−
−
−

både kjøretøy og stasjoner skal utstyres med automatiske skyvedører som bare kan
åpnes når banen står i ro. Når dørene er åpne skal banen ikke kunne settes i drift.
Dører i stasjonene skal bare kunne åpnes når et kjøretøy står i ro i stasjonen
dersom dørene åpnes mens banen er i drift skal nødstopp utløses
ved driftsstans skal døren kunne åpnes manuelt utenfra og innenfra
dører beregnet for redning skal kunne åpnes innenfra uten nøkkel
dører beregnet for redning skal kun kunne åpnes utenfra med nøkkel
den horisontale avstand mellom kjøretøydører og lukket dør til baneplattform skal
være mindre enn 150 mm
den horisontale avstand mellom dørtersklene på kjøretøy og baneplattform skal være
mindre enn 35 mm.

§16-3. Kjøretøy
Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut.
Anlegg med lukkede kjøretøy skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under
kjøring skal nødstopp eller direktestopp utløses.
Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av faste
gjenstander og stasjoner. Vindu skal være laget av splintsikkert materiale. Vindu nær førerplassen
skal kunne åpnes.
Dørene skal være utstyrt med en lukkemekanisme slik at uforvarende åpning ikke er mulig.

Åpne kjøretøy skal minst kles til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet
ved sittende befordring.
Ubetjente kjøretøy skal ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene
enten åpnes og lukkes automatisk eller de skal åpnes og lukkes manuelt utenfra.
Veiledning til § 16-3:
Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut.
3.6.1.2 Anlegg med lukkede kjøretøy skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes
under kjøring skal nødstopp eller direktestopp utløses.
Stålkonstruksjoner skal være effektivt beskyttet mot korrosjon. For lukkede profiler skal det tas
hensyn til drenering og innvendig korrosjonsbeskyttelse.
Bærende deler med innfestingspunkter skal lett kunne inspiseres. Eventuell beskyttelse må lett
kunne fjernes.
Ved forbindelse mellom ulike metaller skal det tas hensyn til mulig korrosjon som følge av
potensialforskjell mellom metallene. På kabelbaner som ligger i kyststrøk skal slike forbindelser
normalt isoleres.
Trekktaufestet skal være lett tilgjengelig for kontroll og vedlikehold.
Følgende trekktaufester tillates:
− støpekobling
− trommelfeste
− plateklemmer på endeløst trekktau
Endefester skal fornyes med maksimum 3 års intervall.
Kjøretøy skal ha lyskastere dersom banen benyttes i mørke eller i tunneler. Lyskasterne skal ha
tilstrekkelig kapasitet og lysstyrke. Kjøretøy skal dessuten ha innvendig belysning med tilstrekkelig
styrke.
Dersom passasjerer transporteres stående, skal det installeres håndlister eller hengestropper.
Det skal sørges for tilstrekkelig lufttilførsel.
Ved automatisk lukking skal kraften mellom dørene ikke overstige 150 N i hele lukkeområde.
Dersom automatisk lukking av dørene hindres, skal dørene automatisk åpnes.
Dører må kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering.
Ved selvbetjente automatiske baner skal kjøretøyene være utstyrt med en innretning som utløser
nødstopp ved avsporing.
Som grunnlag for å bestemme kapasiteten for et kjøretøy gjelder:
a. stående passasjerer:
I en kupé for inntil 5 personer skal gulvflate i m² være minst:
0,30 x antall personer.
I en kupé for 6 eller flere passasjerer skal gulvflate i m² være minst:
(0,6 + a) x antall personer
hvor a er mellom 0,15 og 0,25 avhengig av klimatiske forhold og passasjerenes utstyr.
b. sittende passasjerer:

Sittebredde skal være minst 0,5 m/person. Avstand mellom setene skal velges slik at det er
tilstrekkelig plass til inn- og utstigning samt tilstrekkelig benplass. Takhøyde skal minst være
2,0 m.
Vognhjul skal være opplagret slik at alle vognhjul skal være tilnærmet likt belastet under jevn
bevegelse.
De maksimale akselerasjoner som kan oppstå under drift, f.eks. ved kjøring i svinger og ved
helningsendringer, skal ikke kunne forårsake løfting av enkelte vognhjul eller avsporing.
Vognhjul skal være av stål, men kan ha elastisk foring.
Vognhjulene skal ha sideflens av stål.
§16-4. Bremser
Kabelbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og
sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det
være mulig å bremse anlegget ved hjelp av hoveddrivverket. Bremsene må gi tilfredsstillende
bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Ved kabelbaner med pendeldrift skal Kjøretøy utstyres med skinnebrems som virker direkte på
banens skinnegang eller på egen bremseskinne.
Skinnebremsen skal kunne utløses manuelt i anlegg med vognfører.
Utløsningsorganet skal være sikret mot utilsiktet aktivering.
Skinnebremsen skal utløses automatisk ved følgende tilfeller:
− ved brudd i trekktau
− ved svikt i bremsens utløsersystem
− ved 25 % hastighet over høyeste tillatte på kjøretøy.
Utløsning av skinnebremsen skal automatisk utløse nødstopp.
En utløst skinnebrems skal ikke kunne resultere i avsporing.
Veiledning til § 16-4:
Slitasje på bremsebakkene skal lett kunne kontrolleres.
Bremsekraften skal fremskaffes med lett justerbare styrte trykkfjærer som automatisk gir
bremsevirkning når bremsene går på. Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen
ikke medfører fare for personer eller materiell. Bremsekraften skal bestemmes slik at under alle
lastforhold skal kjøretøy stanse med en midlere retardasjon mellom 0,8–3,0 m/s².
Ved bremser uten automatisk justering skal bremsefjærkarakteristikken velges slik at en slitasje på 1
mm på bremsebelegget gir mindre enn 10 % reduksjon av bremsekraften, eller 20 % lavere
retardasjon.
Eventuelle bremsekraftstyringer, bremsenes posisjon, samt trykket ved hydraulisk eller pneumatisk
åpning av bremsene, skal overvåkes. Ved feil skal varsellampe eller normalstopp aktiveres.
Viktige bremsedeler skal være lett tilgjengelige for kontroll og vedlikehold.
Skinnebremsen skal kunne holde minst 1,5 ganger største overhalende kraft.
§16-5. Kjørerom
Banen skal ha minst ett kjørerom. Fra kjøreplassen i dette kjørerommet, dvs fra kjørerens normale
sittestilling, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten
fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.

Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg
stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter
at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp.
Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram
til stasjonene.
Veiledning til § 16-5:
Kjørerommet skal være utstyrt med styrepult hvor nødvendig utstyr for overvåking av banens drift
innebygges og plasseres på en hensiktsmessig måte.
På styrepulten skal det normalt anbringes lamper som angir:
− banens driftsberedskap
− kjøretøyenes driftsberedskap ved automatiske baner, herunder om dørene i
kjøretøyene er lukket
− kjøreretning
− overhastighet
− brudd i sikkerhetsstrømkretsen samt aktivering av de enkelte givere i
sikkerhetsstrømkretsen
− jordings- og kortslutningsfeil
− overbroing av hele og deler av sikkerhetsstrømkretsen
− driftstype, når dette ikke er lett oversiktlig (hoveddrift/nøddrift)
Styrepulten skal dessuten normalt utstyres med:
a) hastighetsindikator
b) vognstillingsviser
c) ampere- og voltmeter
d) lydsignal som varsler når kjøretøy nærmer seg stasjonene
e) timeteller
f) betjeningsorgan for å:
− løfte av sikkerhetsbrems
− starte banen
− stanse banen ved normalstopp
− stanse banen ved nødstopp
− øke hastigheten
− redusere hastigheten
− tilbakesette feilmeldinger/overhastighet
− låsbar bryter for overbroing av sikkerhetsstrømkrets
− låsbar bryter for nøddrift
− dødmannsknapp for manuelt styrte baner
Alle lamper, brytere og instrumenter skal være hensiktsmessig merket med norsk tekst.
§ 16-6. Oppslag
I kjøretøy uten fører, skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved
driftsstans.
Veiledning til § 16-6:
Ved stasjonene skal det være skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan passasjerene skal
forholde seg.
Følgende opplysninger skal normalt bekjentgjøres gjennom oppslag i stasjonene og i kjøretøy:
− maks tillatt nyttelast

−
−
−

maks tillatt antall passasjerer
forbud mot samtidig å transportere personer og eksplosjons- eller brannfarlig last
andre opplysninger som er nødvendige for forsvarlig drift

Banen skal ha skilt som angir fabrikat, typebetegnelse, produksjonsår og produksjonsnummer.
Skiltet skal normalt være festet på de bærende konstruksjoner på drivstasjonen.
Skiltene skal være laget av holdbare materialer. De skal plasseres godt synlige og ha tydelig tekst
eller illustrasjoner. Frittstående skilt skal ikke ha skarpe hjørner.

Veiledning for godstaubaner
1. Innledning
Taubaneloven og taubaneforskriften trådte begge i kraft 01.07.2017.
Bestemmelsene i det nye regelverket er i større grad funksjonelle enn det tidligere detaljerte regelverket.
Denne veilederen er ment å angi hvilke krav i de tidligere forskriftene som må være oppfylt for at en skal
anses å oppfylle kravene del IV og V i gjeldende taubaneforskrift. Nærmere opplysninger om
framgangsmåten ved denne vurderingen finnes på SJTs nettsted (www.sjt.no).
Gjeldende forskriftsbestemmelser er gjengitt i rød tekst, mens tidligere forskriftstekst er angitt i svart tekst
som veiledning.

2. Veiledning
Del IV Felles krav til taubaner for persontransport som er godkjent etter reglene som
gjaldt før 03.05. 2004 og godstaubaner
Kapittel 10. Felles krav til taubaner
§ 10-1. Teknisk tilstand
Taubanevirksomheten plikter å opprettholde og, om nødvendig, forbedre anleggets tekniske stand slik
at anlegget er sikkert i bruk.
§ 10-2. Generelle tekniske krav
Taubaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Traseen skal være ryddet, tilstrekkelig bred og tilgjengelig.
Driv- og vendestasjoner skal i nødvendig utstrekning inngjerdes, slik at personer ikke utsettes for
fare, f.eks. ved å skades av bevegelige deler.
For stolheiser gjelder i tillegg følgende:
a) Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten skal med god
margin være tilstrekkelig til at stolens laveste del, som regel fotbøylen, ikke kan berøre
bakken eller snødekket.
b) Adkomster til og fra selve stolområdet, skal være atskilt fra hverandre, og de må ikke krysse
gjennomfartsområdet for stolene. Det skal være tydelig merking.
For alle svevebaner gjelder i tillegg følgende:
Der enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter over bakkenivå skal det sikres slik at ingen
skades ved fall.
§ 10-3. Oppbevaring av dokumentasjon
Taubanevirksomheten plikter å oppbevare de tegninger og den dokumentasjon som taubaneanlegget
er godkjent på bakgrunn av. Ved endringer skal tegninger og dokumentasjon oppdateres, og det skal
fremgå hvilke endringer som er foretatt.
Veiledning til § 10-3:
Taubanevirksomheten skal kunne framlegge den dokumentasjon som framgår av approbasjonsbrevet
som ble utstedt i tilknytning til førstegangstilsynet eller tilsvarende for foreliggende utforming. Denne
dokumentasjon omfatter:
a) Oversiktstegning i målestokk 1:1000 eller større som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med
tauføring, stasjoner og master. På tegningen skal angis:

1. Høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og
opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau
2. Nyttelast
3. Antatt lastspektrum for nyttelast
4. Antatt antall driftstimer pr. år
b) Beregning av bære-, trekk- og balansetau, helnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i
master, pilhøyder og motvektbevegelse.
Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av: taufabrikat, taudiameter,
taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og masse pr.
lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt skal E-modul angis.
c) Beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven.
d) Stasjoner
1. Sammenstillingstegninger
2. Detaljtegninger av:
a. Kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
b. Driv-, vende- og ledeskiver
c. Bremser
d. Bærende stålkonstruksjoner
e. Fundamentering
f. Forankring av bæretau
3. Styrkeberegning av de i 2. angitte deler. For roterende aksler skal det foreligge
utmattingsberegninger.
e) Strammeanordning
1. Sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt
for bæretau og trekktau.
Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (f.eks. hydraulisk
stramming):
Systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner.
Spesifikasjon av strammetau skal omfatte:
Taufabrikant, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet i tråder og
spesifisert minste effektive bruddlast.
2. Konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og
tauskiver.
3. Styrkeberegninger.
f)

Master
1. Konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko.
2. Fundamenttegninger.
3. Styrkeberegninger.

g) Løpeverk, hengestell, vogn
1. Sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av
hoveddimensjoner og vekter.
2. Konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom
trekktau og hengestell.
3. Styrkeberegning av de i 2. angitte deler.
4. Beregning av vindhastighet som gir ubelastet vogn et utsving på 12° på tvers av
banen.

h) Elektrisk utstyr
Prinsipp- og koblingsskjema med spesifikasjoner for det elektriske utstyret.
i)

Hydraulisk utstyr
Systemtegninger og spesifikasjoner av hydraulisk utstyr med styrkeberegning.

j)

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

k) Tausertifikat for bære-, trekk-, balanse- og strammetau.
l)

Oppmålingsskjema over brytningsvinkler i master og beregning eller måling av opplagertrykk i
bæretausko og tauskiver. Hvis det er fravik fra oversiktstegningen angitt i pkt. a) skal korrigert
tegning foreligge.

m) Erklæring om at fundamentering av master og stasjoner er utført etter godkjente tegninger.
n) Erklæring om at det elektriske anlegg er i henhold til gjeldende forskrifter for elektriske anlegg.
På tegningene skal det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For
sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter
sveising og omfang av eventuell ikke-destruktiv prøving.
§ 10-4. Krav til materialer, konstruksjon og utrustning
Taubanen med dertil hørende maskineri skal med hensyn til materialer, konstruksjon og utrustning
være av en slik utførelse at den under alle forhold har betryggende sikkerhet.
§ 10-5. Sporvidde, klaringer og avstander
Sporvidden skal være så stor at kjøretøy og medbringere har tilfredsstillende pendlingsfrihet i forhold
til hverandre eller faste hindringer som master, ved største pendling av kjøretøyene og utsving av tau
under drift. For åpne kjøretøy kan det i tillegg kreves en sikkerhetsavstand.
For svevebaner skal minste avstand til bakken, snødekket, trær, kabel eller annen hindring under
ugunstigste forhold fra det laveste punkt på kjøretøy, last eller tau være slik at man oppnår tilstrekkelig
sikkerhet mot kollisjon.
Største tillatte avstand til bakken skal bestemmes ut fra type av kjøretøy, redningsutstyr og om
taubaneanlegget er for offentlig eller begrenset personbefordring.
Veiledning til § 10-5:
En godstaubane skal plasseres og brukes slik at den ikke medfører fare for den alminnelige ferdsel.
I rasfarlig terreng tillates ikke bygging av godstaubaner med mindre anlegget sikres betryggende mot
isras, steinsprang, jord- eller snøskred.
Sporvidden skal være så stor at to vogner som pendler 12° mot hverandre ikke berører hverandre.
Videre skal sporvidden være så stor at vogner eller tau ikke berører vogner eller tau i motsatt spor når
disse har et utsving mot baneaksen beregnet med største tillatte vindbelastning under drift.
Vognene skal kunne pendle 12° i tverretningen uten at de berører hindringer. Tillatt utsving skal videre
begrenses slik at løpeverket ikke kommer i kontakt med bæretauskoen. I lengderetningen skal
vognene kunne pendle 20° til begge sider fra vertikalen.
Der taubanen krysser vei eller jernbane skal veien eller jernbanen beskyttes ved overbygg eller
beskyttelsesnett. Beskyttelsen skal dimensjoneres for:
-

egenlast

-

snølast
vindlast
ved hovedvei eller jernbane belastning fra fullastet vogn som faller ned
ved mindre trafikkert vei belastning fra last som faller ned

Bredden av beskyttelsen skal bestemmes ut fra avstanden mellom bæretauene, utsving av bæretauet
og tverrpendling av vogn ved største tillatte vindhastighet under drift. Normalt skal det regnes med en
utpendling på minst 12°. Avstanden mellom bæretauet og kanten av overbyggingen skal normalt være
minst 2,0 m.
Der taubanen går over beferdet område skal området under banen gjerdes inn. Avstanden mellom
gjerdene skal minst være som angitt i foregående ledd. Hva som skal betraktes som beferdet område
vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.
Inne på fabrikkområder vil sikring mot nedfallende last bli generelt vurdert.
Områder hvor trekktau eller underkant av vogn er mindre enn 2,5 m over bakken skal alltid gjerdes
inn.
Utforming av sikringstiltak skal gjøres i samråd med berørte etater. Sikringstiltak kan sløyfes dersom
forholdene tilsier at sannsynligheten for ulykker er liten, og de berørte parter er enige om dette.
Kryssing eller parallellføring av elektriske luftledninger skal utføres i samråd med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.
§ 10-6. Tauenes opplagersikkerhet i mastene
Bæretau for totausbaner og godstaubaner skal alltid være i kontakt med bæretauskoene. Dette gjelder
også for ugunstigste forhold for taubane ute av drift.
Bæretrekktau for stolheiser og småkabinbaner, samt trekktau for skitrekk skal ha tilstrekkelig
opplagertrykk på tauruller, tauskiver og rullebatterier for å forhindre avsporing. Rullebatterier og
tauskiver skal være forsynt med innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
For trekktau på totausbaner skal det være føringer i mastene som sikrer at tauet legger seg ned på
taurullene/tauskivene.
Veiledning til § 10-6:
Bæretauene skal alltid være i kontakt med bæretauskoene i mastene. Dette skal også være tilfelle om
den største taukraft ved masten økes med 40 % eller tauet får en oppadrettet vindkraft på 500 N/m². I
særlig værharde strøk ved mastehøyde over ca. 30 m eller hvor master er plassert på fjelltopper, kan
det kreves at en høyere verdi for den oppadrettede vindkraft blir benyttet. Resultatet av minste
mastetrykk og største horisontalkraft fra vindbelastning på bane ute av drift, skal gå innenfor
bæretauskoen.
Blir opplagerkraften for liten, skal klemmer påsettes. Klemmene skal ikke hindre bæretauets
langsgående bevegelse, og heller ikke at en innslått fangbremse glir over klemmene.
§ 10-7. Stasjoner, drivmaskineri og bremser
Stasjoner skal være slik arrangert at trafikken kan avvikles på en betryggende måte. Hverken
maskinanlegg, elektriske anlegg eller kjøretøy/medbringere skal utsette personale eller passasjerer for
unødig fare eller ulempe.
Alle rom som ikke er beregnet for offentlig adgang skal sperres for uvedkommende.
Svevebaner skal foruten hoveddrivverk ha en uavhengig nøddriftsmotor.

For svevebaner og kabelbaner skal hoveddrivverket normalt være utstyrt med to bremser som er
uavhengige av hverandre. Den ene av bremsene skal virke direkte på drivskiven. Hver av bremsene
skal kunne stoppe taubaneanlegget med en sikkerhetsmessig forsvarlig retardasjon.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking, utmatting
eller overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i henhold til
anerkjente normer og god praksis med hensyn til den risiko som er forbundet med den aktuelle
komponent.
Alt nødvendig utstyr for overvåking av taubaneanleggets drift skal være samlet på kjøreplassen.
Veiledning til § 10-7:
Drivverket skal plasseres i hus. Motvektsinnretningene kan plasseres utendørs. De skal da være
forsvarlig inngjerdet.
Diameteren i sporets bunn for skiver, tromler og avbøyningssko for bæretau i ro, skal ikke være
mindre enn den høyeste av følgende 2 verdier: D = h₁ d eller D = h2
Hvor:

d = nominell taudiameter og D = nominell tråddiameter i ytterlaget eller yttertrådenes høyde i
lukkede tau.
h₁ og h₂ er konstanter som angitt i tabellen under.

Verdier for faktorene h₁ og h2. T = Driftstid i timer pr. år.
T ≤ 550t

Trekk- og
balansetau

Strammetau

Bæretau

Parttau

Parttau

Lukket tau og
partspiraltau

Driv-, vende- og
avbøyningsskiver Foret
Driv-, vende- og
avbøyningsskiver Uforet
Skiver med
taubevegelse
Skiver uten
taubevegelse og
oppviklingstrommel
Forankringstrommel og
avbøyningssko for
bæretau i ro
Avbøyningsskive

h₁
40

h₂
400

500t < T
≤1000t
h₁
h₂
50 500

50

500

60

600

70

700

80

800

25

400

30

450

35

550

40

600

20

200

20

200

20

200

20

200

50

350

50

350

50

350

50

350

70

650

90

700

100

800

110

1000

1000t < T
≤2500t
h₁
h₂
60
600

T>2500t
h₁
70

h₂
700

Minste diameter for trekktauskiver er 15 ganger taudiameteren.
Aksler og skiver skal være sikret på forsvarlig måte. Bæreaksler skal ha en sikkerhet på minst 5 mot
brudd ved statisk belastning. Sikkerheten mot utmatting skal være tilfredsstillende.
Maskinkomponenter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot havari som følge av brudd, knekking, utmatting
eller overdreven slitasje. Materialer, dimensjonering og arbeidsutførelse skal være i henhold til
anerkjente normer og god praksis. Ved dimensjonering kan NS-5515 «Kraner og løfteutstyr.
Maskinerier. Beregninger» legges til grunn så langt den er anvendelig.
Aksler, tannhjulsveksler, koblinger, tauskiver og andre roterende deler skal være forsvarlig skjermet
for å hindre personskader. Friksjonskraften mellom drivskive og trekktau skal være så stor at sluring
ikke forekommer ved normal drift, start og oppbremsing.
Sikkerhetsbrems kreves dog ikke dersom hellingen og nyttelasten er så liten at taubanen ved full
ensidig belastning ved egen friksjon stopper med en retardasjon på minst 0,25 m/s² når drivkraften
kobles fra eller ved brudd i kraftoverførende maskindeler.

Sikkerhetsbremsen skal virke direkte på drivskiven. For ytelser mindre enn 40 KW kan bremsen være
manuelt betjent. For større ytelser skal den gå automatisk på hvis tillatt kjørehastighet overskrides
med 15 %. Utløsningen skal være uavhengig av strøm fra nett eller batteri. Den skal også kunne
utløses manuelt. Ved betjening av sikkerhetsbremsen skal drivmaskineriet stoppe. (Ved elektrisk drift
skal motorstrømkretsen brytes.)
For ytelser mindre enn 15 KW kan driftsbremsen være manuelt betjent. For større ytelser skal
driftsbremsen virke automatisk.
Bremsekraften for sikkerhetsbrems og automatisk virkende driftsbrems skal fremskaffes med vekter
eller lett justerbare trykkfjærer.
Drifts- og sikkerhetsbremsen skal hver for seg kunne stoppe banen med en midlere retardasjon på
minst 0,6 m/s² med største overhalende last.
Hver brems skal kunne holde minst 1,8 ganger statisk moment.
Bremsenes mekaniske deler skal dimensjoneres slik at de har minst 4 ganger statisk sikkerhet mot
brudd.
Bremsene skal være beskyttet mot vann, is, olje, skitt o.l. Slitasje på bremsebeleggene skal lett kunne
kontrolleres.
Drivverket skal stoppe automatisk
-

når spenningen synker under den tillatte grense eller forsvinner
ved overstrøm eller termisk overbelastning
ved betjening av sikkerhetsbremsen
når de spesielle sikkerhetsanordninger trer i funksjon

Taubanen skal bare kunne startes fra nullstilling på kontrolleren. Banens kjøreretning skal bare kunne
endres når kontrolleren står i nullstilling.
For baner med ytelse større enn 40 KW skal trekktauet normalt strammes med motvekt. Bæretauet
kan strammes med motvekt eller annen anordning som gir konstant stramming i tauet (f.eks.
hydraulisk stramming) eller være fast innspent i begge ender. Fast innspenning tillates ikke dersom
det er fare for vesentlig ising.
Motvekter og strammevogn skal være sikret fri bevegelse. Motvektens stilling skal lett kunne sees eller
måles.
Ved forankring av bæretau med plateklemmer skal disse være med dobbel utførelse.
§ 10-8. Utstyr i mastene
Sikkerheten mot brudd i alle mekaniske innretninger i mastene skal være som angitt i relevante norske
standarder.
Tauruller og rullebatterier skal være konstruert slik at tauene føres på en sikker måte i mastene.
Veiledning til § 10-8:
Ved trekktauavbøyning mellom 4° og 12° skal føringsskiver ha en diameter i mm minst lik 10 ganger
skivelasten i N. Diameteren må også tilpasses de i § 10-6 angitte verdier. Største verdi er
bestemmende.
Krumningsradius for bæretausko og avbøyningssko for bevegelige bæretau, skal være 250 ganger
taudiameteren.
Bæretausko kan ha fast forbindelse til masten eller være dreibare. Lagrene til dreibare bæretausko
skal kunne smøres, dersom de ikke er selvsmørende. Det skal være tilstrekkelig smøremulighet for
bæretausko.

Det skal så langt som mulig anbringes føringer for å sikre trekk- og balansetauets opplegg i skivene.
På mastetraversene skal det være feste for løfteutstyr til bruk ved løfting av tauene.
Tauskiver og bæretausko skal være tilgjengelig for smøring, kontroll og utskifting av deler.
Adkomst til og arbeid med tauskiver og bæretausko skal kunne skje på forsvarlig vis. Master og
stasjoner skal derfor ha leidere, plattformer og rekkverk i nødvendig utstrekning.
§ 10-9. Kjørehastighet og tillatt kapasitet
Kjørehastigheten skal velges slik at en får en rolig og sikker framføring av kjøretøy, spesielt over
master, uten for store akselerasjoner. (Retardasjoner under oppbremsing skal ikke sette driften i fare.)
For omløpsbaner hvor på- og avstigning skjer mens banen er i bevegelse, skal kjørehastigheten være
slik at på- og avstigning kan skje på fullt forsvarlig måte.
For omløpsbaner skal videre avstanden mellom kjøretøy/medbringere være slik at på- og avstigning
kan skje uten fare.
Veiledning til § 10-9:
Største tillatte kjørehastighet er 4,0 m/s.
§ 10-10. Klemmer
Klemmer skal være slik konstruert at de ikke skader tauet og at de ved største stigning, ved smurt tau
og redusert taudiameter har tilstrekkelig sikkerhet mot glidning på tauet. Faste klemmer skal flyttes
med regelmessig tidsintervall.
§ 10-11. Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner skal være beregnet for den ugunstigste kombinasjon av de laster som kan
forekomme når taubaneanlegget er i drift og ute av drift.
Sveising av viktige konstruksjonsdeler skal utføres av sertifiserte sveisere.
§ 10-12. Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger
Alle taubaneanlegg skal ut fra deres konstruksjon, driftsbetingelser og lokale forhold være utstyrt med
elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger som er nødvendige for å avvikle driften med
akseptabel sikkerhet.
Elektrotekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger skal være av en slik utførelse at de under alle
forhold har akseptabel sikkerhet mot funksjonsfeil og skal være utformet slik at nødvendig kontroll og
vedlikehold, samt utskifting av deler, kan utføres på en sikker måte.
Alle innretninger som automatisk skal stanse taubaneanlegget, skal kobles inn i en kontinuerlig
overvåket sikkerhetsstrømkrets etter hvilestrømprinsippet. Startanordningen skal være låsbar.
Veiledning til § 10-12:
I forbindelse med krav til sikrings- og sambandsutstyr inndeles godstaubaner med pendeldrift i tre
kategorier:
I.

Baner med lasteevne pr. vogn inntil 400 kg og lengde mindre enn 500 m, og hvor
endestasjonen kan sees fra kjøreplassen.

II.

Baner med lasteevne pr. vogn inntil 400 kg og lengde over 500 m, eller hvor
endestasjonen ikke kan sees fra kjøreplassen.

III.

Baner med lasteevne pr. vogn større enn 400 kg.

For baner i kategori I kreves normalt ikke stillingsviser eller spesiell innkjøringskontroll. På returtauet
skal det være festet merker som viser kjøreren plassering av vognen i motsatt ende av banen.

På baner i kategori II kreves stillingsviser som viser kjøreren vognens stilling. Det skal være lydsignal
som varsler når vognen nærmer seg stasjonen.
Baner i kategori III skal ha:
-

stillingsviser som viser kjøreren vognens stilling
innkjøringskontroll som skal stoppe banen i en viss avstand fra stasjonen om
innkjøringshastigheten er for stor
en automatisk bryter som skal stoppe banen om vognene kjører forbi vanlig
driftsstoppested
lydsignal som varsler når vognene nærmer seg stasjonen.

Hvor det på grunn av terrengforholdene er nødvendig med en nøyaktig plassering av vognen i
stasjonene skal det være fjærende buffer som vognen kan legges an mot.
For godstaubaner med omløpsdrift vil eventuelt sikringsutstyr i stasjonene bli spesielt vurdert.
§ 10-13. Spesielle inspeksjoner
Komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller
utmattingsspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Følgende intervaller gjelder (med
unntak av klemmer):
a) Første spesielle inspeksjon: Senest innen 22500 driftstimer eller 15 år etter første idriftssettelse.
b) Andre spesielle inspeksjon. Senest innen 15000 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
22500 driftstimer.
For klemmer gjelder at kontroll og prøving skal skje etter en plan utarbeidet av leverandøren.

Kapittel 11 Krav til ståltau
§ 11-1. Hva kravene gjelder for
Kravene gjelder for ståltau som benyttes til bæretau, trekktau, balansetau, bæretrekktau og
strammetau til taubaner.
§ 11-2. Anvendelse av ståltau
For kabelkraner tillates tauskjøter på områdene utenfor kjørebanen.
Til bæretau for godstaubaner kan benyttes lukkete tau eller rundtrådete spiral- eller partspiraltau.
Ved rundtrådete konstruksjoner skal tauene være forsinket.
Strammetau skal være spesielt bøyelig og i krysslått, forsinket utførelse med bare ett partlag.
For skitau kan det benyttes en mer tynntrådet konstruksjon. For skitau skal det benyttes krysslåtte
tau.
Til bæretrekktau skal brukes parallellslåtte parttau, vanligst sekspartig i langslått utførelse.
Veiledning til § 11-2:
Spiraltau kan benyttes til bæretau for taudiameter opptil 16 mm. For bæretau av større diameter skal
det benyttes tau av lukket konstruksjon eller partspiraltau. Spiralslåtte bæretau skal være forsinket.

Sikkerhetsfaktoren for nytt tau bestemmes som forholdet mellom tauets effektive bruddlast (summen
av alle bærende tråders bruddlast med korreksjon for slagningstap) og den største opptredende
strekkraft i tauet. Sikkerhetsfaktoren skal minst være som følger:

Bæretau
Arbeidende tau (trekk- og
balansetau)
Strammetau

Bane i drift med
vindlast
3,5
4,5
5,0

Bane ute av drift
med vind- og islast
3,0
4,0
5,0

§ 11-3. Stramming av ståltau
Tauene skal strammes slik at en får den nødvendige friksjon på drivskiven, tilstrekkelig opplagertrykk
i master og tilfredsstillende lav bøyepåkjenning i tauet fra egen tyngde, vekt av kjøretøy, nyttelast
samt miljølaster. Den nødvendige strammekraft skal være sikret innenfor fastlagt maksimal- og
minimalverdi under alle driftsforhold og i hele tauenes levetid.
Ved totausbaner skal bæretau og trekktau strammes slik at de ikke berører hverandre under normal
drift og ved oppbremsing.
Veiledning til § 11-3:
Dimensjonerende strekkraft i bæretauet skal bestemmes av den ugunstigste kombinasjon av
følgende laster:
a. Last av strammeinnretning, eventuelt forstramming av tau
b. Egenvekt av tau
c. Egenvekt av kjøretøy med tilbehør
d. Nyttelast
e. Vindlast
f. Islast
g. Friksjonskrefter
h. Krefter pga. temperaturvariasjoner
Dimensjonerende strekkraft i trekk- og balansetau skal bestemmes av den ugunstigste kombinasjon
av følgende laster:
a. Last av strammeinnretning
b. Egenvekt av tau
c. Islast
d. Trekkraft på fullastet kjøretøy
e. Friksjonskrefter
f. Akselerasjons- og bremsekrefter
Bæretauet skal strammes slik at følgende forhold ikke overskrides:
Tid mellom vognene1
30 s
60 s
Største hjullast ved
1/100
1/60
minste strekkraft i
tauet
Største tverrlast ved
1/15
1/10
minste strekkraft i
tauet
Største hjullast i
5,0
6,5
N/tautverrsnitt mm²
1 For mellomliggende verdier kan det interpoleres lineært.

1t
1/50

1/8

7,5

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Reduksjon
%

Målelengde

Tillegg

- lukket

10

180xD

5

30xD

- partspiral

20

180xD

10

40xD

Trekk-, balanseog bæretrekktau

25

500xD

10

40xD

6

6xD

8
20

40xD
40xD

4
10

6xD
6xD

Trådbrudd i
profiltråder som
ligger ved siden av
hverandre skal ha
en minsteavstand
på 18xD.
Partspiraltau skal i
en part ha
maksimalt 35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 4xD.
Parttau skal i en
part ha maksimalt
35%
tverrsnittsreduksjon på grunn av
trådbrudd over en
lengde på 6xD.
Som over.
Som over.

10

6xD

Som over.

Bæretau

Strammetau
Trekktau for
kabelbaner
Trekktau for
skitrekk

25

500xD

§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
Ved utskifting av tau, skal nye tau fremstilles, testes, leveres og kasseres i henhold til NS-EN 129271 til 6 og NS-EN 12385.
Øvrige ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen over en bestemt lengde på et
hvilket som helst sted på tauet overstiger de verdier som er angitt i tabellen nedenfor.
Ved taudeformasjoner i form av kjenger, kroker, flatklemming og korketrekkerdannelse skal utskifting
av tauet vurderes.
Strammetau for trekktau og bæretrekktau skal skiftes etter 12 år.
Strammetau for bæretau skal skiftes når bæretauet forhales.

Tabell 1. Tillatt tverrsnittsreduksjon:
D = taudiameteren

Ved bestemmelse av tverrsnittsreduksjonen innenfor referanselengden skal det tas hensyn til:

a) Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket
tråd regnes også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet,
og
b) Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den
største reduksjon over referanselengden.
Veiledning til § 11-4:
Trekktau skal kontrolleres grundig minst 2 ganger årlig, oftere dersom banen brukes meget.
Bæretau skal tas ned og kontrolleres grundig med høyst 10 års mellomrom, dersom det ikke på
andre måter kan sikres betryggende kontroll.
21.8 (pkt. i gjeldende forskrift for godstaubane)
§ 11-5. Forhaling av bæretau
Bæretau skal forhales med 6 års intervall. Forhalingens lengde skal minst tilsvare lengden på
lengste bæretausko pluss 5 meter.
Veiledning til § 11-5:
Forhaling av bæretau skal utføres med høyst 10 års mellomrom.
§ 11-6. Spleising og reparasjon av ståltau
Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk
ståltauprodusent.
§ 11-7. Utførelse av spleising
Ved montering av nytt tau i lukket sløyfe, for eksempel bæretrekktau for stolheiser og trekktau for
skitrekk, tillates maksimalt to spleiser. Etter senere reparasjoner og i enkelte tilfeller også etter
innkorting, godtas maksimalt fem spleiser totalt.
Ved montering av nytt tau i åpen sløyfe, for eksempel trekk- og balansetau for totausbaner, tillates
unntaksvis en spleis. I forbindelse med utbedring av tauskader, kan antallet økes til to.
For trekktau til kabelbaner tillates spleising bare som midlertidig reparasjon. Unntatt er anlegg som
opererer med lukket tausløyfe.
Spleising av ståltau skal utføres som angitt i NS-EN 12927
Ved tauskade som er begrenset til en eller to parter kan reparasjon utføres ved innspleising av parter
som angitt i NS-EN 12927. Dette gjelder ikke for kabelbaner med trommeldrift.
§ 11-8. Endefester for ståltau
(1) Støpehoder og klemhodeendefester skal utføres av person som er kvalifisert i henhold til NS-EN
12927. Ved støpekoblinger og klemhoder skal det utarbeides rapport som oppfyller kravene gitt i
NS-EN 12927. Støpekoblinger og klemhoder mellom kjøretøy og trekk- og ballansetau skal
fornyes med mellomrom som ikke overstiger 3 år. Støpekoblingens hylse skal være av en slik
type som etter montering kan slås tilbake slik at støpekonens tilstand kan inspiseres.
(2) Dersom andre endefester enn støpekoblinger og klemhoder skal benyttes skal dette skje slik:
Kilelås skal monteres etter leverandørens anvisning. For kilelås skal festepunktet på tauet
forskyves med mellomrom som ikke overstiger 3 år for installasjoner på totausbaner, og 12 år for
strammetau på skitrekk og stolheiser. Ståltauklemmer som festeelement kan benyttes på
barduner og strammetau og for låsning av tauenden ved bruk av kileklemmer. Bruk av Uboltklemmer er ikke tillatt. Presshylser kan benyttes på barduner og strammetau. Dersom
endefestet skal utføres som trommelfeste skal bæretauet ligge på trommelen med minst tre

omdreininger, og den frie enden skal sikres med en endeklemme og en sikkerhetsklemme.
Sikkerhetsklemmen skal monteres i en avstand på 10 mm fra endeklemmen.
Veiledning til § 11-8:
Omstøping av eventuelle støpekoblinger i bæretau skal utføres med høyst 10 års mellomrom, oftere
dersom banen brukes meget.

Del V Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier taubaner
Kapittel 17. Tilleggskrav til godstaubaner
§ 17-1. Konstruksjon og dimensjonering
Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med hensyn til dimensjonering, materialer,
arbeidsutførelse o.l., skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra tiltenkt lastekapasitet og
den maksimale belastning fra vind, snø og is som må påregnes for den aktuelle plassering av
godstaubanen.
Veiledning til § 17-1:
Konstruksjon og beregning av taubaner skal bare utføres av personer som har de nødvendige
teoretiske kunnskaper og praktiske erfaringer i arbeider av denne art.
Utførende verksteder skal ha etablert et system for å sikre at kvaliteten av de leverte produkter blir i
overensstemmelse med de godkjente tegninger og spesifikasjoner. Sveising av viktige styrkedeler
skal bare utføres av kvalifiserte sveisere.
For betongarbeider kreves at utførende entreprenør er kvalifisert.
For vind-, snø- og islast og last fra temperaturvariasjoner, se forskrift om totausbaner.
Ved beregning av master og andre bærende konstruksjoner skal tauberegningen utføres uten
lastfaktorer på de initielle lastene (f.eks. motvekt og egenvekt av tau). Deretter skal de globale
lastresultatene fra tau på konstruksjonen multipliseres med lastfaktorer som angitt i NS-3479.
Ved beregning av master og andre bærende konstruksjoner skal følgende laster legges til grunn:
Permanente laster:
a. Egenlast
b. Taukraften fra egenvekt av strammelodd eller forstramming av tau
Variable laster:
c. Taukrefter fra nyttelast og tyngde av kjøretøy, oppheng og løpeverk, pluss dynamisk tillegg
d. Vindlast på bærende konstruksjoner og tau, bane i drift
e. Vindlast på bærende konstruksjoner og tau, bane ute av drift
f. Snø- og islast på bærende konstruksjoner, bane i drift
g. Snø- og islast på bærende konstruksjoner og tau, bane ute av drift
h. Krefter fra temperaturvariasjoner
i. Friksjonskrefter i bæretausko og tauskiver
j. Bremsekrefter
Ved beregning av nyttelaster skal det minst antas følgende laster:
Nyttelast skal ikke settes lavere enn 2000 N.

Vindlasten settes lik vindens hastighetstrykk, q, multiplisert med formfaktor og areal. Ved
fastsettelse av karakteristisk hastighetstrykk samt hastighetstrykkets variasjon over
grunnivået skal NS-3479 legges til grunn.
Hastighetstrykket skal likevel ikke settes lavere enn:
- under drift: q = 400 N/m² (tilsvarende en vindhastighet på 25 m/s)
- ute av drift: q = 1200 N/m² (tilsvarende en vindhastighet på 44 m/s).
Følgende verdier for formfaktoren skal benyttes (dersom andre faktorer benyttes skal disse
dokumenteres):
- lukkede tau: 1,2
- partstau: 1,4
- master: i henhold til NS-3479
- løpeverk: 1,6
- oppheng: i henhold til NS-3479
- lukket kjøretøy, kasseformet: 1,6
- kasseformet med avrundede hjørner: 1,6 - 2r/l, hvor
o l = kjøretøyets lengde
o r = avrundet radius
- sylindrisk eller elliptisk kjøretøy: 0,6
Ved spennvidder (kordelengder) over 400 m kan det innføres en reduksjonsfaktor ved beregning av
vindkrefter på trekk-, balanse- og bæretau:
q* = q((l* /l)2
hvor:
q er hastighetstrykket fra NS-3479
q* er fiktivt hastighetstrykk som benyttes i beregningene
l* er 240 + 0,4 x l
l er total spennvidde
Snø- og islast skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan bli forlangt uttalelse fra meteorolog når
dette anses for nødvendig.
For taubaner som ligger over tregrensen skal det, dersom ikke nærmere vurdering av
meteorologiske forhold blir utført, regnes med en islast tilsvarende 25 mm tykkelse og en
massetetthet på 0,75 kg/dm³ på alle tau og master. På bæretau og arbeidende tau regnes normalt
islasten bare i «ute av drift» lasttilfeller.
Faren for snøsig og ras skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan bli forlangt uttalelse fra
fagkyndige når dette anses for nødvendig.
Last fra temperaturvariasjoner skal tas i betraktning når konstruksjonsdelen ikke kan utvide seg fritt,
f.eks. bæretau fast innspent i begge ender. I slike tilfeller regnes med en temperaturvariasjon -15 °C
til +45 °C i kyststrøk og -30 °C til +45 °C i innlandsstrøk.
Friksjonskoeffisienten mellom tau og ruller/skiver skal settes til minst 0,03.
Friksjonskoeffisienten mellom bæretausko med bronseforing og bæretau skal settes til minst 0,15.
For baner med 2 kjøretøy i pendeldrift, regnes friksjonskreftene å virke i samme retning (for begge
spor) for beregning av største bøyemoment, og i motsatt retning for beregning av største
torsjonsmoment på mast.
Ved beregning av bremsekrefter skal de retardasjoner som beregningsmessig oppnås ved kjøring
oppover i banes bratteste parti med full last benyttes. Retardasjonen skal dog settes til minst 1,2
m/s².

Laster fra unormale hendelser og ulykker:
k. -------l. Snøsig
m. Totalavlastning på en side (pendelbane)
n. Kollisjon av kjøretøy mot mast.
Ved manglende meteorologisk statistikk på den aktuelle byggeplass skal størrelsen på naturlaster
som snø, snøsig, is og vind innhentes av kompetent faginstans.
Bærende konstruksjoner skal dimensjoneres for ulykkeslaster i den grad det er aktuelt for det enkelte
anlegg.
Hver konstruksjonsdel skal dimensjoneres for den ugunstigste lastvirkningen som kan forekomme
ved kombinasjon av de ovenfor angitte laster.
For dimensjonering i bruddgrensetilstanden skal de forskjellige lastene angitt over multipliseres med
relevante lastkoeffisienter og kombineres i relevante lastkombinasjoner etter NS-3472, dog skal
minst lastene multipliseres og kombineres som vist nedenfor:
Bane i drift:
Lastkombinasjon 1: 1,2 x (a + b) + 1,6 x (f + j)
Lastkombinasjon 2: 1,0 x (a + b) + 1,3 x (f + j) + 0,8 x (c + d + h + i)
Lastkombinasjon 3: 1,0 x (a + b + c + d + f + h + i + j) + ulykkeslast (k, l, n)
Lastkombinasjon 4: 1,0 x (a + b + c + d + f + h) + 1,1 x m
Bane ute av drift:
Lastkombinasjon 5: 1,2 x (a + b) + 1,6 x (e + g)
Lastkombinasjon 6: 1,0 x (a + b + e + g + h) + ulykkeslast (l, m)
Den for den enkelte bestanddel ugunstigste kombinasjon skal legges til grunn for dimensjonering.
Lastfaktorer for ulykker og unormale hendelser skal benyttes som angitt under:
Referanse

Lasttilfelle

Lastfaktor

k
l
m
n

Fangbremsinnslag
Snøsig
Totalavlastning på en side
Kollisjon av kjøretøy

1,3
1,1
1,1
1,0

De dynamiske krefter fra kjøretøy beregnes som et tillegg på 20 % av vekten av belastet kjøretøy,
oppheng og løpeverk. Det regnes da med at kjøretøyet befinner seg like ved eller på masten.
Ved beregning av fundamenter skal man ikke ta hensyn til passivt jordtrykk
§ 17-2. Bremser
Drivverket skal ha driftsbrems og sikkerhetsbrems som virker uavhengig av hverandre, med mindre
taubanen er godkjent med en brems.
Stans av drivverket skal utløses automatisk når spenningen synker under den fastsatte grensen for
banen eller forsvinner, eller ved overstrøm eller termisk overbelastning,
Ved betjening av sikkerhetsbremsen eller ved aktivering av nødstopp skal stans av drivverket
utløses.
§ 17-3. Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse
Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumentasjon følge med

a) Oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master. Det
skal benyttes en målestokk ikke mindre enn 1:1000. På tegningen skal angis:
1. Høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og
opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau,
2. Nyttelast.
b) Beregning av bære-, trekk- og balansetau, hellnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master,
pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av:
taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv
bruddlast og masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt skal E-modul
angis.
c) Beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven.
d) Stasjoner
1. Sammenstillingstegninger
2. Detaljtegninger av:
- Kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
- Driv-, vende- og ledeskiver
- Bremser
- Bærende stålkonstruksjoner
- Fundamentering
- Forankring av bæretau.
3. Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler. For roterende aksler skal det foreligge
utmattingsberegninger.
e) Strammeanordning
1. Sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for
bæretau og trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (f.eks.
hydraulisk stramming):
- Systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner.
Spesifikasjon av strammetau skal omfatte:
- Taufabrikant, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet i tråder og
spesifisert minste effektive bruddlast.
2. Konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og
tauskiver.
3. Styrkeberegninger.
f) Master
1. Konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko.
2. Fundamenttegninger.
3. Styrkeberegninger.
g) Løpeverk, hengestell, vogn

1. Sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av
hoveddimensjoner og vekter.
2. Konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau
og hengestell.
3. Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler.
4. Beregning av vindhastighet som gir ubelastet vogn et utsving på 12° på tvers av banen.
h) Elektrisk utstyr
Prinsipp- og koblingsskjema med spesifikasjoner for det elektriske utstyret.
i) Hydraulisk utstyr
Systemtegninger og spesifikasjoner av hydraulisk utstyr med styrkeberegning.
j) Sikkerhetsstyringssystem
På tegningene skal det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av
materialet. For sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer,
eventuell varmebehandling etter sveising og omfang av eventuell ikke-destruktiv prøving
§ 17-4. Kontroll av ståltau
Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau,
balansetau og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet
overstiger verdiene i tabellen nedenfor.
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