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SIKKERHET I ALPINANLEGG MHV-rådgiver Line Aasli Moen, 

Miljøretta helsevern Hallingdal 



BAKGRUNN 

 Bekymringsmeldinger til kommune om manglende sikkerhet i 
nedfart i skisenter 

 Kartlegge hvem som har tilsynsansvar for skisentre (nedfarter og 
heis) og om sikkerheten er ivaretatt 



HVEM FØRER TILSYN MED 
ALPINANLEGG? 

Det finnes 210-215 alpinanlegg 

i Norge 



Jernbanetilsynet kontrollerer 

stolheiser, skitrekk og skitau 



o Egen veileder for 
alpinanlegg  

o Kulturdepartementet i 
samarbeid med Norges 
Skiforbund 

o Planlegging, bygging 
og drift av alpinanlegg 



Beskrevet mange sikkerhetstiltak i veilederen 
 

 Daglig kontroll av nedfarter  

 Krav om fortløpende risikovurdering av nedfarter, 

beskrive hvilke tiltak som er nødvendig for å ivareta 

sikkerheten til brukerne, i beredskapsplan.  

 Planen kan omfatte tiltak knyttet til vær, føre, 

lysforhold, løypeopplegg, info til brukere av anlegget 

(f.eks bruk av hjelm etc)  



 
 

I følge veilederen har Direktoratet for Sikkerhet og 

Beredskap (DSB) pålagt alpinanleggene å gjøre risiko- 

vurdering/lage beredskapsplan/internkontroll (med 

bakgrunn i Internkontrollforskriften og 

Produktkontrollforskriften) 



Forespørsel til DSB om hvordan skianlegg og 

internkontroll blir fulgt opp.  

Svar: Få/ingen tilsyn av alpinanlegg. 



Utklipp: www.alpinanleggene.no 



Forskrift om miljørettet helsevern kan fungere 

som sikkerhetsnett når annen lovgivning ikke 

synes å fungere eller blir fulgt opp 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486


Alpinanlegg omfattes av forskrift om miljørettet 

helsevern, jf. § 2, virkeområde; «private og 

offentlige virksomheter og eiendommer hvis 

forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning 

på helsen.»  I merknadene definert under: idretts-, 

fritids- og underholdningsanlegg. 



I forskrift om miljørettet helsevern i § 10 e om 

eiendommer og virksomheter heter det at «der 

allmennheten har adgang, skal det planlegges og 

drives slik at ulykker og skader forebygges.» 



Etter forskrift om miljørettet helsevern har vi mulighet 

til å etterspørre sikkerhets-/beredskapsplan/tiltak for 

å forebygge skader og ulykker i alpinanlegg. 



HVORDAN FØLGER VI OPP I PRAKSIS? 
 

I Hallingdal har vi 15 små og 

store alpinanlegg 



Hjelpe skianleggene med beredskapsplaner/ 

internkontroll.  Invitere til samling/fagdag for 

skisentrene med gode eksempler fra andre skianlegg 

til inspirasjon. Etter hvert be om dokumentasjon av 

beredskapsplan 



 
 

 
 
 

 Harald Lystad, kommuneoverlege i 
Hemsedal  
 
Regnes som en av Norges fremste 
eksperter på skiskader. Fra begynnelsen av 
80-tallet til i dag ført skiskaderegister. 
Over 21 000 skiskaderegisteringer. 

 Har ved hjelp av folkehelseloven grepet inn 
og stoppet arrangement eller fått 
gjennomslag for utvidede sikkerhetstiltak. 
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KONKLUSJON 1 

Skiløpere har selv ansvar for å unngå skader, mens 

de som driver skianlegget har ansvar for sikkerheten 

i bakken.  
 

Forskrift om miljørettet helsevern kan fungere som 

sikkerhetsnett når annen lovgivning ikke synes å 

fungere eller blir fulgt opp. 

 



Vi har hjemmel til å be om dokumentasjon av 

risikovurdering/beredskapsplan. Hvordan sikkerheten til 

brukerne blir ivaretatt. 

 
KONKLUSJON 2 


