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Stillaser og stiger – rammevilkår og regelverk 

– status i regelverksarbeidet m.v.

• Stillasforskriftens §§ 6, 7 og 8 – endringsforslag er oversendt 

direktoratet for arbeidstilsynet juni 2010. Endringen skal 

vedtas i departementet.

• Det arbeides med å etablere klarere kassasjonskriterier for 

treplatter. Kriterier som tar hensyn til ugunstigste lagrings- og 

bruksbetingelser mht sopp- og råteskader.

• Heiseutstyr for manuell betjening montert på stillas (”galge”). 

Det er under vurdering om slikt utstyr faller inn under 

definisjonen ”arbeidsutstyr for hengende last” og om det 

dermed skal ha årlig sakkyndig kontroll etter bruksforskriften 

§ 53. 



Arbeidstilsynet

Forslaget til forskriftsendringen i grove trekk:

• Arbeidstilsynets typegodkjenning går ut og erstattes med et 

sertifikat utstedt av et anerkjent, uavhengig og kompetent 

sertifiseringsorgan innen EØS

• Sertifikatet skal være på norsk og inneholde info om 

produsent, leverandør, produktnavn, produkttype, materiale 

og bekreftelse på oppfyllelse av kravene i forskriften og 

relevante standarder

• Varig og synlig merking med produsentens navn, registrert 

varemerke og produksjonsår

• Bestemmelsen om monteringsveiledning er omarbeidet litt, 

men har samme materielle innholdet. Henvisninger til andre 

bestemmelser i forskriften bortsett fra § 6 er tatt bort.
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Treplatter som stillasgulv.

Svekket styrke på grunn av sopp og råte har vært 

årsak til mange alvorlige arbeidsulykker.

Det er gjort undersøkelser mht soppangrep ved 

ugunstige lagringsforhold. 

Ugunstige lagringsforhold kan gi uakseptable 

svekkelser i trevirket etter 3 år.

Behov for å se på kassasjonskriteriene på nytt.
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Aktuelle grep:

Få bort egenproduserte platter (treplattene er 

bærende komponent som skal 

sertifiseres/typegodkjennes på lik linje med 

stillaskonstruksjonen ellers)

Bruksanvisningen må stille krav om kassering eller 

re-sertifisering etter 3 år.
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Andre forhold vi vil se på:

• Opplæringen i stillasbygging – er den tilstrekkelig, 

for eksempel mht beregning av vindkrefter og 

forankring? – Ny vindlaststandard er den 

implementert i opplæringen? Er forskriften klar nok 

på dette punktet?

• Praksis for skilting, kontroll og rapport

• Bruk av personlig verneutstyr i forbindelse med 

montering og demontering av stillaser….

20.09.2010 6



Arbeidstilsynet 20.09.2010 7

”Industriklatring” – til fortrengsel for bruk av stillaser? 
Arbeidsmiljølovens krav: kollektive tiltak fremfor personlig verneutstyr Aml

§ 3-2 (2)
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Nyttige lenker

• www.arbeidstilsynet.no

• www.regelhjelp.no

– http://www.regelhjelp.no/Templates/Emne____3097.aspx
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Om regelhjelp.no

På regelhjelp.no er HMS presentert enkelt og 
oversiktlig for 57 bransjer.

- Velg bransje, eller skriv inn organisasjonsnr. / navn 
og få en liste over de viktigste kravene for din 
bransje.

- Du kan også abonnere på et gratis nyhetsbrev på 
epost. Det inneholder informasjon om nytt regelverk 
og endringer for din bransje.
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Les om aktuelle emner i emnelisten, og finn lenker til forskrifter,  

veiledninger og riktig tilsynsmyndighet.
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Etatene bak regelhjelp.no :

• Arbeidstilsynet

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB)

• Helsedirektoratet

• Mattilsynet

• Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

• Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF)


