
Opplæring Holtanlia skisenter   
 
 

Opplæring av vakter Holtanlia 
 

Skitrekket:  
 

 Start og stopp ute ved påstigning  

 Sikkerhetskrets med nødstopp og brytepinner  

 Styreskap og oppstart  

 Oppstartsrutiner ihht Driftsdagbok  

 Utfylling av driftsdagbok inkl avvik  

 Avstigning, påstigning, trasé og snøhøyde  

 Tauruller, avsporing, reparasjon, prøvetur/avslutningstur  

 Snorbokser og T-krok  

 Instruks for skitrekket 

 Tekniske spesifikasjoner  

 Arrangementsplan  

 

 

Annet:  
 

 Sikkerhet i nedfarter - sikkerhetsanalysen  

 Internkontroll  

 Alarminstruks og rapporteringsrutiner  

 Billettsalg  

 Kasse  

 

 

 

Jeg har førstehjelpsopplæring: hvor/når:………………………  

 

Godkjent bruk av snøskooter når:………………………  

 

Jeg har fått informasjon om, og forstått avkryssa tema.  

Navn:…………………..………..…. Holtanlia: …………………….  
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 DAGENS GJØREMÅL:  

 
1. Møt 1/2 time før start – alt skal være klargjort til åpningstiden.  

 

2. Følg ”Bruk av Kasse”  

 

3. Følg ”Instruks skitrekket” inkl. heis, trase, gjerder etc.  

 

4. Fyll ut driftsdagbok.  

 

5. Skipatrulje og heisvakter tar på vest og kommunikasjonsradio.  

 

6. Sjekk gjerder, polstringer, sikring i både oppfart og nedfart. 

(arrangementsplan) 

 

7. Start billettsalg 

 

8. Drift av ”skitrekket” går foran salg – Heisvakter skal være ute og 

hjelpe til. 

 

9. Publikumsbehandling - Følg med om folk trenger hjelp eller 

tilsnakk, vær behjelpelig og vennlig. – men: DU ER SJEFEN!!! 

 

11. Fyll ut driftsdagbøker ved slutt – noter hendelser / beskjeder 

 

14. Kasseoppgjør.  

 

15. Rydd ute - og i kjørebu – vask gulvet med mopp. Vask toalett, fyll 

opp såpe, papir etc. 

 

16. Slå av flomlys, la utelys stå på. NB Sjekk at ingen er i bakken 

før lys slås av. Mer info om hvert punkt i instruksene.  
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ALARM 

INNSTRUKS  
 

SYKEBIL/LEGE 113  

 

POLITI 112  

 

BRANN 110  

 

DRIFTSLEDER 48001402 
Pål Fjellseth  

Ansvarlig vaktelister 41683742 
Jahn-Otto Fiskvik 

Ansvarlig teknisk/ trakking 94368583 
Paul Natvig 

TAUBANETILSYNET 73 90 35 00  

 

ARBEIDTILSYNET 815 48 222  

 
UHELL og uønskede hendelser i heis og nedfarter, tekniske eller 

personmessige, skal føres i driftsdagbok. (driftsleder fyller evnt. ut skjema 

til taubanetilsyn o.a.)  
 

PERSONSKADER (både heis og nedfart): FYLL ut skadeskjema (blå 

kvittering gis til den skadde)  
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Ansvarsplan – organisasjonsplan.  
Pr 18.03.2010  

Holtanlia skisenter er heleid av Fauske Idrettslag ski-Alpint. Det er Fauske idrettslag som er 

konsesjonsinnhaver til Holtanlia Alpinsenter og står for den daglige driften.  

 

Styret i Fauske idrettslag ski- alpint har overordnet økonomisk ansvar for utviklingen av 

skianlegget. Styret består av Snorre Pedersen (styreleder), Harald Bang (økonomi), Jahn- Otto 

Fiskvik (sekretær), Terje Barkhald (styremedlemmer) Jonas Vaag 

 

Styret i Fauske idrettslag ski- alpint ordner den daglige drift med organisering av vaktliste, 

preparering, vedlikehold osv. Dette gjøres gjennom styret. Styret i idrettslaget v/ leder Snorre 

Pedersen har overordnet ansvar for heisen gjennom konsesjonen. Idrettslig aktivitet i anlegget 

som idrettslaget har ansvar for, ligger i sportslig utvalg hvor Terje Barkhald er leder. 

  

Driftsorganisasjon  
Den daglige drift, oppfølging og ansvar i Holtanlia skisenter følges opp etter ansvarsfordelingen 

nedenfor.  

 

Snorre Pedersen - Daglig leder og styreleder.  

 

Pål Fjellseth - Driftsleder skitrekk (ihht taubaneloven), ansvar for nedfarter, sikkerhet, førstehjelp.  

 

Paul Natvig - Ansvarlig for trakking samt tråkkemaskin - og drift og vedlikehold av anlegget 

 

Yanka Nylund ansvarlig kafedrift/utleie 

 

Jonas Vaag/Pål Fjellseth ansvarlig opplæring av vakter 

 

Terje Barkhald Sportslig leder 

 

Jahn-Otto Fiskvik vaktlister, web. 
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   Skilt Påstigning Stå mot T-krok ikke sitt 

Skilt Påstigning  

 Nødstopp 

Skilt Sikk-sakk kjøring forbudt 

Fartsretning heis 

  Polstring overside av mast fallretning 

  Polstring overside av mast fallretning 

  Skilt mellomavstigning 30 m 

  Skilt avstigning begge sider  

Nødstopp 

  Skilt avstigning 30 m ( lite snø) 

  Skilt avstigning gå til høyre ( lite snø) 

Nødstopp/ snorstopp ved lite snø 

  Polstring overside av mast fallretning 

  Skilt avstigning 30 m  

  Skilt avstigning gå til høyre 1050m 

Nødstopp/ snorstopp 

1050 m 

800 m 

600 m 

Inngang heis  
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Instruks for ”Skitrekket”  
 

Rutiner ved oppstart:  

 
Hver dag før skitrekket tas i bruk av publikum skal heisfører kontrollere:  

 
- at trekktauet løper korrekt på taurullene (bilde 1), at disse går rundt. (spesielt 

ved nedising pga nedising)  

- at strammevognen kan bevege seg uhindret, og at strammeordningen fungerer  

- at nødstoppbrytere (bilde 2), snorbryter(bilde 3) for bryting av 

sikkerhetsstrømkretsen ved kjøring forbi angitt avstigningsplass virker.  

- at medbringerne er i orden (bilde 4) 

- at slepetraseen og på- og avstigningsplassen er forsvarlig preparert. Påstigning: 

min avstand snø til underkant snorboks 2m (bilde 5)  

- at skilt, gjerder/sperringer og polstringer er satt opp etter arrangementsplan 

(Skilt må kostes om nødvendig og polstringer skal være myke)  

- at eventuelle kontrollpunkter utover dette som er innarbeidet i anleggets drift- 

og vedlikeholdsinstruks er i orden.  

- Føre heisdagboken  

- Vakter med funksjon ute bærer gul vest.  

- Kontrollen omfatter også en prøvetur med skitrekket. Det skal være en kontroll 

før bruk og en kontroll ved stenging 

- Ved gjennomføringen av den daglige kontrollen skal drivstasjonen være 

bemannet.  

Rutiner ved stenging: (skipatrulje/daghavende) 
 

- Foreta siste tur i heisen. Se etter at alle tauruller går rundt(bilde 1). Se etter at 

alle skilt og polstringer er ok - Rette opp staur og plukka søppel i løyper.  

- Sjekk at det ikke er publikum i løypene som treng hjelp.  

- Kvittere ut heisdagboken – noter alle hendelser/avvik (også positive)  

- Fjerning av nettgjerder som står i veien for trakking. Spesielt når det er ventet 

snø.  

- Plukke søppel i hele området, tøm alle søppelbokser ved behov og sett i nye 

poser.  

- Klargjør Snøscooter til neste dag (bensin etc., skal gjøres av siste bruker)  

- Stanse trekket slik at t-krok ikke hindrer preparering i påstigningssonen. 
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Føring av driftsdagbok 
 

 
Alle hendelser skal føres i driftsdagboken. 

Ved oppstart skal det føres: 

 

- Hvilken driftsdag det er, samt dato 

- Driftsstart klokkeslett. 

- Værobservasjoner 

- Driftspersonell hvem som er på vakt 

- Utfylle daglig kontroll- skal gjøres før start (bare det som kontrolleres) 

- Eventuelle driftstanser 

- Flytting av kroker 

- Driftstimer ved oppstart og ved stenging 

 

 

Alle uhell i skitrekket skal noteres og gis beskjed til driftsleder slik at han kan rapportere det 

inn til taubanetilsynet. Andre hendelser i anlegget skal også noteres i driftsdagboken (ulykker 

i bakken, tilsnakk av personer, etc.,) 
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SIKKERHETSANALYSE OG SIKKERHETSPLAN  
Pr. 18.03.2010.  
Denne analysen gir en gjennomgang av potensielle risikoområder, og sikkerhetsplanen er en 

konkret beskrivelse av de ulike tiltak som gjennomføres i anlegget, og som må sjekkes at de 

er på plass ihht arrangementsplan (jfr eksempel utarbeidet av Alpinanleggenes Landsforening- 

ALF).  

Dokumentet skal dekke kravene til sikkerhetsanalyse og rapport stilt av Taubanetilsynet før 

Driftstillatelse blir gitt. Og det blir brukt i forbindelse med Fylkesmannens krav om utvidet 

Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS).  

 

Rasfare:  
 
Ut fra lokale forhold har det ikke vært ras i område hvor heiser og bakker er plassert. Det som 

er hugget av skog i nedfartsbakkene vurderes å ikke endre dette. I de aller bratteste delene av 

bakkene er det opp mot 30 grader. De bratteste partiene er korte og har en konkav bue som 

reduserer sannsynligheten for ras.  

Det kan imidlertid være fare for skavler på toppen i skogen vest for bakken. Det er ikke 

registrert noe ras eller ulykker ved skavler tidligere. Skavlen bør inspiseres ved værtyper som 

utgjør rasrisiko.  

 

Skitrekk:  
 
Skitrekket er 1080 m har 13 master + driv og vendestasjon, samt 36 lysstolper. For selve 

trekket og viser vi til arrangementsplan.  

Arrangementsplan inkl. skilt, gjerder og polstring for anlegget er oppslått i kjørebu.  

Kjørebu for ”skitrekket” står ca 20m nedenfor påstigning med god oversikt mot påstigning. 

Det er god utsikt oppover langs trekktraseen og bakken. Det bør brukes kikkert på grunn av 

lengden av bakken.  

 

Nedfarter  
 
Alle nedfartene er oversiktlige og det er liten fare for kollisjoner mellom kjørere fra ulike 

bakker. Det prepareres i avstand ca 2 meter inntil skogkant/fjell slik at det er tydelig når man 

er i trase og ikke, og det er en liten buffer mellom preparert område og trær etc.  

Ved 700 m er det en kul i bakken og henget ved 400 m som hindrer noe utsyn nedover 

traseen. Det har ikke erfaringsmessige problemer med dette. Skipartuljen bør i midlertidig 

være oppmerksom på eventuelle kjørere som har for stor fart i disse områder. Nedfarten er 

nært opp til opptrekkstrase i hele bakken. Erfaringer tilsier at dette ikke er et problem. Det er 

oppbremsingsområde før en kjører inn til heisene. Det bør vurderes fortløpende å sette opp 

”Sakte fart” banner på begges sider nede, Skulle det likevel komme fram områder som går på 

sikkerheten vil disse bli markert med staur/markeringsnett. Dette vil fortløpende bli 

kontrollert av sikkerhetsansvarlig-/driftsleider/daglig leder 

I utgangspunktet er det lagt opp til at kjørere skal kunne krysse heistrase ved 600 m. Området 

er flatt og oversiktlig og erfaring vil vise om tiltak er nødvendig. Skulle kryssing skje 

ukontrollert andre steder vil vi vurdere om det skal settes opp sperrenett.  

Skianlegget er lite og oversiktlig. Lokale ungdommer er opplært i bruk av trekkene og 

oppførsel i nedfarter. Dette vil bidra til ”selvjustis” og være vårt beste forebyggende middel. 

Utover dette vil vakter følge med og rettlede. Skivettregler og snowboardregler står oppslått 

og folder med informasjon (fra ALF) deles ut til besøkende. 
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Opplæring 

 

Alle vakter har fått opplæring i alarmplaner, beredskap og tilgjengelig utstyr. De fleste vakter 

har gjennomført førstehjelpskurs gjennom Idrettslaget, eller har dette gjennom arbeid. 

Anlegget førstehjelpskoffert i billettbu. Båre/pulk står i garasjen. 

Det er oppbremsingsområde før en kjører inn til heisene. Det bør vurderes fortløpende å sette 

opp ”Sakte Fart” banner på begges sider nede, Skulle det likevel komme fram områder som 

går på sikkerheten vil disse bli markert med staur/markeringsnett. Dette vil fortløpende bli 

kontrollert av sikkerhetsansvarlig-/driftsleiar/daglig leder 

I utgangspunktet er det lagt opp til at kjørere skal kunne krysse heistrase ved 600 m. Området 

er flatt og oversiktlig og erfaring vil vise om tiltak er nødvendig. Skulle kryssing skje 

ukontrollert andre steder vil vi vurdere om det skal settes opp sperrenett.  

Skianlegget er lite og oversiktlig. Lokale ungdommer er opplært i bruk av trekkene og 

oppførsel i nedfarter. Dette vil bidra til ”selvjustis” og være vårt beste forebyggende middel. 

Utover dette vil vakter følge med og rettlede. Skivettregler og snowboardregler står oppslått 

og folder med informasjon (fra ALF) deles ut til besøkende. 

 

Lysstolper  
Lysstolper trenger i utgangspunktet ikke polstringer. En del stolper har stag og der disse kan 

utgjøre en fare vil de bli dekket med snø, eventuelt med matter som støtte for snøen. Det er 

installert lys 1000 watt i hver armatur, noen stolper har 2 armaturer. Flomlys benyttes ved 

behov/kveldskjøring.  

 

Parkering  
Det skal bare parkeres på øvre og nedre parkering og ikke på plass utenfor servicebygg. 
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Bruk av kasse og kortterminal  
Før åpning:  
 

 

Her skal det komme en enkel brukerveiledning til kasseapparatet. 



Opplæring Holtanlia skisenter   
 
 

Tekniske Spesifikasjoner ”Skitrekket”  
 

 Fabrikat.: Dobbelmayer 

 Produksjonsår: 1987 

 Typebetegnelse: BPP 680 EM 

 Matekonstruksjon: T-mast 

 Horisontal lengde.: 1084 meter 

 Skrå lengde :1138 meter 

 Høydeforskjell: 338 meter  

 Maksimal stigning 24 grader 

 Antall spenn: 13. 

 Hastighet.: 3,16 m / sek.  

 Lengde trekktau.: 1100 meter  

 Taudiameter.: 21mm. SF+6(1+6)  

 Strammetau: 16mm SF+6(1+6) 

 Kapasitet.: Ca. 801 p / t.  

 Antall medbringere.: 80  

 Type medbringere: LD T-Krok  

 Snor i tallerken: 5 mm - 8,5 m (min ?m)  

 Motor.: Elektrisk 110 kW  

 Minste avstand medbringere: 28,39m  

 Motvekt: 63KN 

 Type klemmer F faste utløsbare 
 
Bestilling ordnes normalt av driftsleder, eller direkte hos leverandør:  
 
Dobbeltmayer Norge  
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Oppstart ”Skitrekket”  

 
1. Sett i og vri nøkkelbryter ”styrestrøm” til høyre (henger inne i skapet) 

 

2. Slå på bryter for sikkerhetskrets på vegg til høyre for skap  

 

3. Slå på hovedbryter i stilling 2. Bryter står til høyre i skapside. (spenning i 

instrumentet for spenning skal nå vise 220 V) 

 

4. Dra ut nødstopp. Pil i instrumentet for masteanvisning i skal nå stå rett opp.  

 

5. Det vil nå være bare å trykke på grønnstartknapp. Er det folk i kø foran heisen 

bør en bruke hornet først.  

 

 

Hvis problem sjekk: nødstopp ute ved påstigning, snublesnor ved avstigning , 

nødstopper ved 600 m og avstigning.  

Hvis:  
Brudd i sikkerhetskrets/styrestrøm: sjekk nødstopper, snorbrytere og 

bruddpinner på tauruller ved avsporing 

Stopp   

 
1. Trykk ”Nødstopp”  

 

  

Stenging  

 
1. Trykk ”Nødstopp” på skap. Av hensyn til preparering bør man unngå stans 

slik at t-krok hindrer tråkkemaskin å komme til i påstigningssone. Stans trekket 

når nederste t-krok, på vei ned, er ca 4-5m unna vendehjul. 

 

2. Sett i og vri nøkkelbryter ”styrestrøm” til venstre (heng nøkkel på plass inne i 

skapet)  

 

3. Slå av hovedbryter i stilling 1. Bryter står til høyre i skapside. (spenning i 

instrumentet for spenning skal nå vise 0 V) 

4. Slå av bryter for sikkerhetskrets på vegg til høyre for skap skal stå i stilling 

jordet. 
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Bilder 
 

 

 

Bilde 1 

 

 

  
 

Bilde 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Er kabel kommet ut av hjulspor, 

vil det kunne høres metallisk lyd. 

Kabel må snarest mulig bringes 

tilbake for å hindre slitasje på 

kabel og løpehjul.  
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Bilde 3  

 

 
 

 

Bilde 4 

 

 

 

 

Bilde 5  

 
 

 

 

 

Byttet ut med vanlig 

støpsel/kontakt 2014 

Sørg for at påstigningen er jevn 

og fjern/legg på snø om 

nødvendig. 


