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11.1 Heisførerinstruks 
 
Ansvar, daglig kontroll, igangsetting og avslutning av kjøring 
 
Heisfører har ansvaret for den daglige kontroll, den dag/dager 
han/henne kjører 

 Før anlegget tas i bruk, skal kjøreren kontrollere at alt virker 
som det skal. 

 Anlegget skal inspiseres til fots, eller på ski før det startes. 
 
Følgende skal kontrolleres: 

 At motvekt (loddet) henger fritt og kan bevege seg uhindret. 
 At trekk- og strammetau løper korrekt og ligger riktig på skivene 

(hjulene) 
 At nødstoppanordninger (4 stk) og anordninger for bryting av 

styrestrømmen ved kjøring forbi angitt avstigningplass på 
toppen, og for ikke inndratte medbringer, snoret, virker som de 
skal. 

 At foreskrevne skilt og nødvendige sperringer er tilstede. 
 At det er kommunikasjon mellom heis og kafe 
 At tallerkenmedbringere er i orden. 
 At traseen og av- og påstignings er slik at skiløperne kan stige 

på og av og transporteres uten vanskeligheter. 
 At polstringen av master er i orden. 
 At anlegget er forsvarlig avlåst kjøreren forlater anlegget. 

 
Under drift: 

 Kjøreren skal ha oppmerksomheten rettet mot 
påstigningsplassen og mest mulig av traseen oppover. Dersom 
man ser at farlige situasjoner oppstår skal man stoppe anlegget 
eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell. 

 Instruere løpere som ikke klarer påstinging. 
 Kontrollere at løpere har gyldig heiskort. 
 Ved driftstans (nødstopp) på toppstasjon må ikke heisen 

startes før beskjed av ansvarlig person gis over telefon 
eller radio kanal 1. Kjører gjentar startordren og får den 
bekreftet innen han starter. 
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 Andre tekniske inngrep foruten å ta ned trasige medbringere, må 
ikke utføres av heiskjøreren. Medbringere som ikke fungerer 
tilfredsstillende, må straks tas ned fra trekkwiren. Ta kontakt 
med driftsleder da andre tekniske inngrep må utføres. 

 
Driften skal innstilles: 

 Dersom en ser at medbringer ikke går pent rundt- og 
vendeskive. 

 Dersom anlegget glir baklengs fordi bremsen svikter. 
 Dersom det opptrer uregelmessigheter, mekaniske eller 

elektriske, slik at sikkerheten er nedsatt eller anlegget kan 
skades. Driftsleder skal alltid underrettes før anlegget startes 
igjen.  

 Dersom kjøreren eller driftslederen av andre årsaker anser det 
som nødvendig f. eks. reprasjonsarbeider, værforhold. 

 
Viser også til kap. 11.2, 11.3, 11.5 samt Alpinanleggenes 
Landsforening´s «• Innføring i skitrekkets oppbygning og virkemåte 
•Heisførerens (heisvertens) arbeidsoppgaver» 
 
Husk utfylling av driftsdagboka. 
 


