Håndbok
for stillasbygger

SfS Anbefaling 048N/2021

1.0 Forord
Hovedformålet med denne håndboka er å synliggjøre den
kvalitet og standard som forventes i petroleums-industrien.
Håndboka var opprinnelig laget av Equinor men er nå
overtatt og videreutviklet av en arbeidsgruppe i Samarbeid
for Sikkerhet (SfS). Takk til Equinor for deling av håndbok og
takk til arbeidsgruppen som har oppdatert boka.
Håndboka skal videre:
• Bidra til å øke sikkerheten for stillasbyggeren
• Bidra til en felles forståelse av ønsket stillas standard
• Bidra til økt sikkerhet ved montering, demontering og
endring av stillaser
• Være et hjelpemiddel for stillasbyggere som utfører
arbeid for selskapet
Vær oppmerksom på at dersom det foreligger ulik
beskrivelse i selskapets arbeidsprosesser med tilhørende
styringselementer og denne håndbok, er det alltid
styringselementenes tekst som er gjeldende.
Hugo Halvorsen
Daglig Leder SfS
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Stillas skal bygges og godkjennes i henhold til nasjonale
standarder og forskrifter samt selskapets arbeidsprosesser
for montering, demontering og tildekking av stillas og
arbeid i høyden.
Planlegging av stillas skal gjøres i samarbeid mellom bestiller
og utførende personell som er involvert i bygging.
På driftssted skal produsentens monteringsveiledning,
materialspesifikasjon og arbeidsbeskrivelse foreligge.
Stillas skal utformes og plasseres slik at det tilfredsstiller
brukerens behov og sikrer et godt arbeidsmiljø.
Forsering av hindringer som rør, rekkverk og bjelker for å
komme til arbeidsstedet, skal tas i betraktning ved vurdering
av stillasets plassering og behov for egne sikringstiltak.
Dersom fysiske begrensninger medfører at montert stillas
ikke har tilfredsstillende kollektiv fallsikring, skal stillaset
tydelig merkes med «bruk sele». Kontrollkort / kortholder
skal merkes, alternativt kan det benyttes «Bruk sele»kort. Stillaset er i dette tilfellet kun godkjent til bruk når
fallsikringsutstyr benyttes. Sjekk med stillasmontør hvis du
er i tvil.
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3.0 Planlegging
Stillas skal utformes og plasseres på en slik måte at det
ikke reduserer sikkerhetsnivået for innretningen ved å
sperre for sikkerhets- og beredskapsutstyr eller for viktig
prosessutstyr. Spørsmål i denne forbindelse skal avklares
med områdetekniker.

Fagkompetanse og utforming av stillaslag:
Et stillaslag kan bestå av 1-4 mann og må bestå av minimum
en faglært stillasbygger. Videre kompetanse krav finnes i
Norsk olje og gass retningslinje 105.

4.0 Fallsikring
a.

Personlig sikring skal alltid ivaretas. Metoder for
fallsikring og fallredning skal være klarlagt og planlagt
før oppstart. Redningsutstyr bør velges basert på en
risikovurdering. Fallblokk med sveiv bør vurderes.

b.

Kollektiv fallsikring skal prioriteres fremfor personlig
fallsikringsutstyr.

c.

Ta hensyn til fallfaktor ved valg av fallsikring og vurder
bruk av fallblokk i stedet for fangline (fall-line).
En fangline har ikke effekt før linen er stram.

d.

Fallsikring skal som hovedregel alltid festes i struktur
over brukeren og lange horisontale utstrekk må
unngås. Under arbeid med dobbel feste må krokene
ikke henge i samme festepunkt.

e.

Ved bruk av fallsikringssele med line, sikre at selen er
utstyrt med Y-line, falldemper og vurder behov for
traumestropp.

f.

Ved bruk av fallsikringsutstyr skal et arbeidslag bestå
av minst to personer med hensyn til redning.

g.

Fallsikringsutstyr skal kontrolleres av brukeren både før
og etter bruk. Ved feil, slitasje eller annen skade skal
utstyret skiftes ut. Sjekk dato for siste kontroll og husk
kameratsjekk!

h.

Produsentens spesifikasjoner til det aktuelle
fallsikrings- utstyret skal følges.

Husk at alt arbeid i høyden
skal risikovurderes
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1.3 Innledning
4.0
Fallsikring

4.0
1.4 Fallsikring
Verdikjeden

Tips: ha med slings/opphengsslynge og karabinkrok for å
lettere kunne finne gode festepunkter. Monteringsanvisning
for stillaset skal vise hvor kroken kan festes.

4.1. Fallfaktor
Fallfaktoren er lengden av fallet dividert på lengden av
sikringsmidlet som tar opp i seg fallenergien; dvs. fallets
lengde basert på hvor man er festet i forhold til der man
arbeider. Fallfaktor bør være lavest mulig, spesielt ved
horisontale uttrekk! Benytt gjerne fangline med mulighet for
innkorting.
Eksempel på fallfaktor hvis du benytter falldemper med en
forbindelsesline på 2m:
Fallfaktor 0: Festepunkt er 2m over deg og du unngår
fritt fall.
Fallfaktor 1: Festepunkt er i samme høyde som
innfesting til selen din og du kan
få et fritt fall på 2m

Kroker må alltid brukes i henhold til bruksanvisning.
Vær obs på at ikke alle kroker er dimensjonert for vertikale
festepunkter (f.eks. spir). Bruk gjerne kroker som tåler
belastning i alle vinkler:
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Fallfaktor 2: Festepunkt er 2m under deg
og du kan få et fritt fall på 4m.
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4.1
1.3 Fallfaktor
Innledning

1.4
5.0 Verdikjeden
Verneutstyr

I tillegg til fallfaktoren vil kraften en person utsettes for
være avhengig av sikringsmidlets energiabsorberende
egenskap (evne til å forlenges uten brudd). Det er derfor
viktig med falldemping; spesielt ved fallfaktor på 1 eller mer.
Velg rygg- eller frontfeste ut ifra arbeidssituasjon. Frontfeste
vil gi frie luftveier ved fall.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 15,
krever at arbeidsgiver stiller med hensiktsmessig verneutstyr.

En falldemper forlenger seg ved fall (normalt ca. 1.75m)
og det må derfor være tilstrekkelig fri høyde under
arbeidsstedet. Ved fallfaktor 1 bør avstand fra festepunkt
fallsikring til hindring minst være 5,25 m ved 2m line. Ved
fallfaktor 2 (bør unngås) bør det være mer enn 6,75m.

Stillasmontørens hjelm skal beskytte mot fallende
gjenstander og hodeskader ved fall. Så lenge det er fare for
fall, skal stillasmontøren benytte hjelm som oppfyller kravet
til beskyttelse både mot fallende gjenstander og fallende
person (ref. standard NS-EN 12492).
Stillasmontører går gjerne langt på hardt underlag og bærer
på tungt stillasmateriell. Det er derfor særdeles viktig at det
sørges for at de bruker riktig tilpasset fottøy, gjerne med
god dempning.

A: Fanglinens lengde: 2m
B: Falldemperens lengde når den er viklet ut: 1.75 m
C: Din lengde + selens
utstrekning: 2m
D: Sikkerhetsmargin: 1 m
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6.0 Stillasbygging – Generelle tips

6.1 Sikring

a. Stige/leider skal kun brukes der det ikke er mulig å bruke
trapper som adkomst til stillas

Ved arbeid i høyden skal utførende gjennomføre en før-jobb
samtale (TA-TO eller tilsvarende) før oppstart av aktiviteten
og eventuelt etter pauser før aktiviteten gjenopptas. Videre
skal følgende punkter etterleves:

b. Trappetårn bør ha mulighet til båre-evakuering
c. Trappetrinn i adkomster/gangveier skal være jevne i
høyden og ikke være høyere enn 225 mm. Første og siste
trinn kan tilpasses, men bør ikke overstige 250 mm.
d. Inngang til arbeidsplattform skal være sikker og bekvem.
Unngå hindringer som brukeren må bøye seg under.
Bruk enkle vanger hvis mulig – det gir maks høyde
e. Størrelsen/høyden på arbeidsplattformen må tilpasses
arbeidet, husk gode ergonomiske forhold for brukeren
f. Det må være god fremkommelighet på stillaset evt. egen
utvendig gangbane. Min. høyde for gangbane er 190cm.

a.

Vurdere egen aktivitet mot eventuelt andre pågående
aktiviteter

b.

Ivareta orden og renhold, samt ivareta kontroll over
alle løse komponenter under aktivitetens gang

c.

Stopp aktiviteten ved uforutsette endringer og vurder
behovet for nye kompenserende tiltak

Alt verktøy og utstyr som benyttes ved arbeid i høyden skal
være sikret til enhver tid
(ref. SfS håndbok
«Forebygging av fallende
gjenstander).

g. Stillas skal plasseres slik at det ikke sperrer rømningsveier
eller hindrer tilkomst til beredskaps eller operativt utstyr.
h. Dersom stillas bygges i nærheten av venter og eksos bør
det vektlegges i risikovurdering. Vær obs på varme og
eksponering for farlige kjemikalier ved stillasarbeid.
i.

Husk visuell inspeksjon av stillaskomponenter før, under
og etter montering/demontering av stillas.

j.

Unngå mellomlagring av stillasmateriell ved montering
og demontering.

k. Sjekk at monteringsveiledning gjelder aktuelt utstyr.
12
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Spirbolter skal alltid benyttes
og sikres uavhengig av om
stillaset er montert fra bakkenivå
eller som et hengende stillas.
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6.1 Sikring

6.2 Defekt stillasmateriell

Alle lengder og tverrbjelker skal til
enhver tid være i låst posisjon når
stillaset er montert.

Skadet stillasmateriell skal merkes med hvit farge (spray
eller maling) og legges på egnet sted (egen basket eller
inngjerdet område), slik at det ikke benyttes. Inngjerdet
område eller basket skal merkes med skilt for kassert
stillasmateriell.
Kassasjonskriterier og spesielt fokus ved visuell sjekk av
utstyr er (se relevant monterings og bruksveiledning):

Området skal avsperres og sikres mot fallende gjenstander
ved stillasbygging. Eksempel på sikring av området er
tildekking av prosessutstyr. Presenninger må alltid sikres mot
sterk vind.

a.
b.
c.
d.
e.

tegn på deformering
mulige slagskader
sprekkdannelser
tegn til korrosjon
tegn på overbelastet komponent

Eksempler på defekt materiell:

Før demontering
Ta en re-sjekk/overblikk for å sjekke at alle komponenter
er på plass og sikret. Det kan være at andre har løsnet
stillaskomponenter som kan medføre en fare for
stillasbyggere.
I forbindelse med riving av stillas, vær oppmerksom på at
det kan være gjenglemt verktøy og utstyr igjen i stillaset.
Dette skal fjernes eller sikres før riving av stillas påbegynnes.
Kontroller også at det ikke ligger gjenglemte gjenstander i
høyden, for eksempel på bjelker/rør/kasser eller liknende.
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6.2 Defekt stillasmateriell

Deformering/overbelastede komponenter
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7.0 Konstruksjon
a.

All stillasbygging og forankring skal skje i samsvar
med krav gitt i monteringsveiledning til den enkelte
produsent, standarder og myndighetskrav.

b.

Knekklengde på spir går fra knutepunkt til knutepunkt
iht. lastetabellene i monteringsveiledningen.

c.

Stillaset skal være stabilt og stillasets understøttende
elementer skal være sikret mot utgliding. Dette kan
gjøres på mange måter, for eksempel ved hjelp av
dørkvanger eller låselister.

d.

Ved fare for fall skal rekkverk monteres på stillaset
uansett høyde. Hvis det ikke er mulig, så skal andre
sikringstiltak
iverksettes
(f. eks. bruk av
fallsele).

e.

Minimum
25% av lengde
på stillben
(minimum
150 mm) skal
gå inn i spir og
det anbefales at
maksimum 250
mm er skrudd ut.

Håndbok for stillasbygger

17

7.0 Konstruksjon

7.1 Rullestillas

God monteringspraksis av konsoller og knekter

Rullestillas skal alltid beregnes der det ikke er ivaretatt i
monteringsveiledning (vanligvis som utendørs).
Krav til rullestillas:

a.

b.

Anbefalt montering av 1,20 konsoller;
Monter vangen (bjelken) til konsollen og fest en
kobling/ klips som sikring over denne, eller vaier rundt
låsen, for å sikre vangen for fall før man monterer
konsollen i ønsket høyde.
Ved montering av knekter/konsoller, så bør det kun
være en etasje per knekt/konsoll. Skal man bygge mer
enn én etasje, må man beregne horisontal og vertikal
trykk belasting på spir og avstive slik at man får rett
belastning.

God monteringspraksis av vangeryttere både med og
uten spirtopper

a.

Minste bredde 1.0 m. Husk og låse hjulbremsene før
bruk.

b.

Innvendig adkomst
så langt det er mulig

c.

Alle hjul skal ha
brems.

d.

Sparkelist skal
monteres.

e.

Ballast plasseres
jevnt fordelt lavest
mulig.

a.

Dersom vangeryttere har bolter, skal disse benyttes.

b.

For vangeryttere uten bolter, eller for å unngå at de
flytter på seg, bør vangeryttere surres med vaier i kryss
over toppen

f.

Rullestillas som ikke
er i bruk, skal alltid
sikres.

c.

Bruk av vange
ryttere bør ikke
overdrives,
se monteringsveileder for
hvor mye
vanger tåler i
trykk og punkt
belastning.

g.

Sikkerhetsfaktor mot
velt skal være 1,5

h.

Rullestillas skal resjekkes på lik linje
med alle andre stillas
(Hver 7 dag offshore
og hver 14 dag
onshore).
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7.2 Avstivning - Diagonaler
a.

All avstivning skal tåle både trykk og strekk.
Avstivningen må ses i sammenheng med forankringen
av stillaset.

b.

Avstivningen skal være sammenhengende fra
underlaget av stillaset og til det øverste gulvlaget.
For å få maksimal effekt av avstivningen så skal
diagonalene kobles i knutepunktet eller så nær
knutepunktet som mulig.

c.

Det er svært viktig å montere diagonalavstiverne
etter hvert som vi bygger stillaset og at vi holder oss
innenfor kravene til monteringsveiledningen.

d.

På et fasadestillas monterer vi normalt diagonaler bare
på den ytre spirrekka og vanligvis på hvert fjerde fag.

e.

Tårnstillas skal avstives på alle fire sider. Står
tårnstillaset inn mot en vegg eller en konstruksjon
og er forankret i denne, så skal de andre tre sidene
diagonalavstives. Husk beregning av tipp/velt av
frittstående tårn og rullestillaser.

f.

Diagonalene skal stå parvis motsatt når alle fire sider
skal ha avstivere (øst/vest-par og nord/sør-par).

7.2 Avstivning - Diagonaler

God løsning

Dårlig løsning

Dersom diagonalene blir montert i den samme retningen
kan tårnet skru seg skjent (komme ut av lodd).
Bildet er hentet med tillatelse fra Stillasboka.
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7.3 Stillasgulv

7.4 Grating rister

Eksempel på korrekt arbeidsplattform

Grating rister
a.

Ristens kapasitet må undersøkes før vi bygger stillaset

b.

Risten kapasitet er avhengig av maskevidden,
bærejernets dimensjoner og spennvidden mellom
bærebjelkene til risten

c.

Det skal alltid brukes fotplate mot ristene

Krav til stillasgulv: (ref. NS9700). Stillasgulv skal:
a.

monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan
forskyve seg ved normal bruk.

b.

festes forsvarlig til stillas konstruksjon og være uten
vippe ender.

c.

være jevne med en utforming og overflate som
forhindrer at de blir glatte, og det skal ikke forekomme
større spalteåpninger enn maks 25 mm.

d.

slutte tett mot fotlist.

e.

være stivt nok til å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold
og trygghet.
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Illustrasjonsbilde. Tabell 4, side 52, viser maks belastning av
S355 grating rister
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7.5 Surring av plank

7.6 Eksempel på sikker montering

All stillasplank skal være festet til stillasets konstruksjon på
en slik måte at den ikke kan forskyve seg. Stillasplank som
ikke har egen låseanordning, skal surres i begge ender.
Planken skal ligge plant mot underlaget uten noen form
for vibrasjon eller bevegelse, selv ved sterk vind eller ytre
påvirkning.

Ifølge forskrift om utføring av arbeid § 17-1, skal kollektiv
fallsikring prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr.
For å etterleve kravet i forskriften kan en velge en
monteringsmetode som sikrer stillasbygger under arbeidet.
En måte å gjøre dette på er montering fra undersiden,
f. eks ved bruk av 1-meters løft. (Det finnes også mange
produsenter som leverer teleskoprekkverk).

a.

Ved re-sjekk, se til at surringen er intakt og at den ikke
har løsnet eller blitt skadet.

b.

Sparkebord skal surres inn til spir og ned til platting.

c.

All plank, enten den er ferdigstilt eller ei, skal alltid
surres etter anbefalt praksis før arbeidsstedet forlates.
Dette gjelder også
ved korte avbrekk
og pauser.

d.

Ved varslet
vindstyrke over
20 m/s skal det
iverksettes tiltak
for å sikre
værutsatte
stillaser.

Eksempler på feil surring

Eksempler på anbefalt surring
24
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Bunnen av stillaset ferdigstilles og på utsiden av stillaset
i 2 meters høyde monteres utvendige lengdebjelker og
tverrbjelker. Deretter monteres, gulv i 1 meters høyde. Herfra
kan en så montere spir, tverr/lengdebjelker, forankringer
osv. Så monteres utvendige lengdebjelker og tverrbjelker 2
meter over gulvet. (Det må være full sikring på alle sidene av
stillaset).
Gulvet kan nå løftes 1 meter – ved bruk av det ekstra
montasjegulvet vil øverste utvendige lengde-/tverrbjelkenivå
fungere som en håndlist på det nye stillasgulv nivået.

Ved oppbygging av spirestillaser
vil det være mulig å ha full sikring
ved bruk av 1-meters løft.
Håndbok for stillasbygger
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8.1 Bruk av stillastalje/heisehjul
a.

Montering av galge med heisehjul skal utføres etter
bruksanvisning fra produsent.

b.

Oppstilling og bruk av heisehjul skal godkjennes av
stillasformann/stillas fagarbeider, og merkes med egen
tag før bruk.

c.

Heisehjul/galge, tau og løftekrok skal være sertifisert
samt merket med «working load limit» (WLL).

d.

Stillastalje/heisehjul er løfteutstyr og skal kontrolleres
av sakkyndig virksomhet minimum hver 12. måned.

e.

Det må foretas tilstrekkelig sperring av området som er
i droppsonen for bruk av heisehjulet.

f.

Bruker og anhuker skal ha opplæring i bruk ref.
Forskrift om utførelse av arbeid § 10.4. krav om
utstyrsspesifikk opplæring.

g.

All anhuking og avhuking av utstyr bør skje på
innsiden av stillaset. Det skal kun brukes CE merket og
godkjent løftehjul med brems.

8.1 Bruk av stillastalje/heisehjul

Stå alltid i sikker avstand fra droppsonen
26
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8.2 Bruk av løftebukk

8.2 Bruk av løftebukk

En løftebukk består vanligvis av en stillasramme som
utgjør fundamentet for en CE-merket løftebjelke.
Stillasrammen dokumenteres av stillasformann i henhold til
monteringsanvisning fra leverandør av løftebjelken.
Løftebjelken skal være merket/sertifisert i henhold til
maskinforskriften og er definert som løfteutstyr. Løftebjelke
og opphengt løfteinnretning godkjennes av rigger med
nødvendig kompetanse for kapasitet opp til 2 tonn, og
sakkyndig virksomhet for kapasiteter over 2 tonn.
PS: En løftebukk bygget av kun stillas materiell krever egne
beregninger og dokumentasjon i henhold til NORSOK R-002
vedlegg H.
Løftebukk skal godkjennes og merkes med egen tag før
bruk. Bruksanvisning og monteringsveiledning for den
spesifikke løftebjelken må følges.
NORSOK R-003N for petroleumsvirksonet på sokkelen og
NORSOK R-005N petroleumsanlegg på land bør brukes som
norm for godkjenning av løftebukk.
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8.3 Lagring og transport av stillasutstyr
a.

Alt stillasutstyr sikres mot fall til lavere nivå ute på
arbeidsstedet

b.

Alt stillasutstyr skal lagres liggende ved montering og
demontering

c.

Lagret stillasutstyr bør beskyttes mot vær og vind

d.

Alt stillasutstyr som fraktes på traller uten
sidebeskyttelse skal festes med strammeband eller
stropp. Alt annet stillasutstyr skal fraktes på traller med
heldekkende sidebeskyttelse

e.

8.4 Kommunikasjon
Ved håndtering av deler og utstyr:
a. Bruk av tau skal primært skje ved bruk av hjul/galge.
Siden det er personen nede som styrer tauet, er det
viktig at personen som anhuker utstyret til tauet gir
tegn ”tommel opp” som signal før heising/låring.
b.

Involvert personell må til enhver tid være konsentrert
og observant på det som foregår.

c.

Ved heising, skal personell trekke seg ut av drop sonen
til utstyret. Oppmerksomheten skal alltid være rettet
mot utstyret når dette er i bevegelse. Avsperring bør
være så stor at sortering og lagring av utstyr kan
foregå trygt innenfor sperringene

d.

Når stillaskomponenter håndteres manuelt, skal den
som tar imot si ja og/eller gi et lite løft i komponenten
for å bekrefte at de har et godt tak i den.

e.

Ved all håndtering av deler og utstyr i høyden skal
signal være avtalt i laget før arbeid påbegynnes

Klips skal aldri kastes opp eller ned, bruk transport
sekk

Husk bekreftende kommunikasjon!
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9.0 Stillas over sjø

10.0 Adkomst

Stillas bygget over sjø skal minimum bygges i lasteklasse
3 og sertifiseres/godkjennes i en lasteklasse lavere enn det
stillaset er bygget for.

Trapper for adkomst til stillas er godkjent for 100 kilo per
kvadratmeter i 5 trapper og repos over hverandre.
Bekvem adkomst - enkel montering

Stillas montert over sjø skal ha 2 knelister i tillegg til
håndlist; minimum høyde skal være 145 cm.
All stillas bygget over sjø, skal minimum re-sertifiseres
ukentlig, eller etter ytre påvirkninger, eksempelvis: sterk
vind, bølger, båter eller lignende. For stillas bygget under
kai, eller med lav høyde til sjø, skal stillaset re-sertifiseres
daglig før oppstart av arbeid.
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10.0 Adkomst

10.0 Adkomst

Eksempel på
trappeinngang
til stillas

Eksempel på monterte trappetårn

Eksempel på trapper med bredde som gir god adkomst og
muligheter for båretransport.
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Atkomst til stillas besørges med egne trappetårn der dette
er hensiktsmessig. For større stillaser skal det være maks 25
meter med fri gangbane mellom hvert trappetårn. Adkomst
skal utformes slik at de kan benyttes til rømning fra stillaset.
Det skal gis tilstrekkelig plass for brukere, verktøy og
materialer. Arbeidet skal kunne utføres i arbeidsstillinger
som ikke gir uheldige fysiske belastninger.
Håndbok for stillasbygger
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11.0 Kontrollkort

11.0 Kontrollkort

Bruk av kontrollkort for stillas.

Fjerning av tag skal kun foretas av ansvarlig stillasformann/
fagmann stillasbygger.
Det anbefales å bruke kontrollkort med all informasjon
på forsiden, se eksempler nedenfor. Stillaser som krever
personlig fallsikring skal merkes med «Bruk sele» kort.
Tilsvarende kort kan brukes for stillasgalger, telt og reoler.
KONTROLLKORT STILLAS

REF.NR:
BYGGET AV:
FORMANN:
FORMÅL:
TLF/KONT:
MONT.DATO:
BRUKER:
STED:
TYPE:
INFORMASJON:

BELASTNINGSKLASSE:

Ved montering og demontering av stillas skal stillas
umiddelbart merkes med «Fare – ikke bruk stillaset» ved
stillasinngangene.

kg./m2

ANTALL OPPGANGER:
DET ER IKKE TILLATT Å GJØRE ENDRINGER PÅ STILLASET
UTEN Å KONFERERE MED EIER.

RESJEKKDATO OG SIGNATUR
Dato
Sign.
VIDERE KONTROLL / RESJEKK SE ANDRE SIDEN

AO / PO:
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12.0 Sperringer

13.0 Beskyttelse av utstyr

Ved etablering av sperring skal kun nødvendig område
avsperres. Sperringer som ikke er i bruk, skal fjernes.
Sperring skal være tydelig merket med skilt eller påtrykt
tekst med følgende informasjon:

Før oppstart av stillasarbeid skal sikkerhetskritisk utstyr
(trykktransmittere, instrumentrør, gassdetektorer og
lysarmaturer) identifiseres sammen med områdeoperatør.
Utstyret skal beskyttes/tildekkes for fallende gjenstander før
arbeid i høyden utføres.

a.

Aktuell fare

b.

Type adgang (”Ingen adgang” eller ”Kun autorisert
personell”)

c.

Eier av avsperret område

d.

Kanal- eller telefonnummer som eier kan nås på

Trykktransmitter:

Instrumentrør:

Videre kan skiltet inneholde opplysninger om:
a.

Referanse til (eventuell) relevant arbeidstillatelse

b.

Tidspunkt for når sperringen ble etablert
FARE

STILLASBYGGING

ADGANG

KUN AUTORISERT PERSONELL

EIER

STILLASFORMANN, KANAL / TLF.

ARBEIDSTILLATELSE

AT 1234 / 08

SPERRING OPPRETTET

DATO / KLOKKEN

Husk også å unngå tråkking på instrument tubing, isolerte
rør, kabelgater etc. (se bilde nendenfor)

Dersom sperringen utgjør en fysisk hindring i rømningsvei,
skal alternativ rømningsvei oppgis også være tydelig merket.
Eksisterende føringer for bruk av sperringer skal følges
til enhver tid. Det henvises til SfS Anbefaling 026N
«Avsperring» for mer utfyllende informasjon om riktig bruk
av sperringer.
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14.0 Referanser

15.0 Opphengsinnretninger

NS-EN 12810-1 Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer
Del 1: Produktspesifikasjon

Kapasitet på de mest vanlige opphengene som er i
bruk er vist nedenfor, men husk å sjekke merking og
monteringsveiledning. Kapasiteten til gratingen kan være
styrende.

NS-EN 12810-2 Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer
Del 2: Spesielle prosjekteringsmetoder
NS-EN 12811-1 Utstyr for midlertidige arbeider
Del 1: Stillaser - Ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler

HAKI L-oppheng

NS-EN 12811-2 Utstyr for midlertidige arbeider		
Del 2: Informasjon om materialer

Tillatt last : 20.0 kN

NS-EN 12811-4 Utstyr for midlertidige arbeider		
Del 4: Beskyttelsesskjermer for stillaser - Ytelseskrav og
konstruksjon

Vekt: 5,3 kg
Konstruert for
L-profil fra 60-120 mm.

NS-EN 1004-1 Prefabrikkerte rullestillaser Del 1 Materialer,
mål, dimensjonerende laser og sikkerhets- og ytelseskrav.
NS-EN 74-1 Koplinger, låsesplinter og fotplater til bruk i
forskaling og stillaser Del 1 Koplinger for rør.

HAKI bulb oppheng

NS-EN 74-2 Koplinger, låsesplinter og fotplater til bruk i
forskaling og stillaser Del 2 Spesialkoblinger.

Tillatt last : 12.0 kN

Samt NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden – Opplæring og
utførelse

Vekt: 1,6 kg
Spesialkonstruert for
bulb 160x8.

NS 9700 Opplæringssystem for personell som skal arbeide
på eller med stillaser
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (§ 15)
Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10.4)
Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av
tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om
maskiner (produsentforskriften)
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NB: Andre produsenter kan ha nesten
identiske klips med lavere tillatt last!
Håndbok for stillasbygger
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15.0 Opphengsinnretninger

15.0 Opphengsinnretninger

Solideq bulb oppheng
Vekt: 3,8 kg

HAKI langlenket
kjettingoppheng

Tillatt last: 20.0 kN

Vekt: 4.3 kg and 3.0 kg

Spesialkonstruert for
bulb 160-240

Tillatt last : 20.0 kN

HAKI H-bjelke oppheng
Vekt: 6.8 kg and 5.1 kg
Tillatt last : 20.0 kN
Konstruert for H-profil
fra 150-300 og 80-180

Langlenket kjettingoppheng 1362 og 850
NB: Rundt bjelker og
rør bør kun kortlenket
kjetting brukes for å
unngå å skade løkkene.
Kjetting skal være godkjent til bruk av stillasmateriellprodusenten og sertifisert i forhold til produsentforskriften.
HAKI dobbel opphengsklips
Vekt: 2.1 kg
Tillatt last : 20kN

HAKI grating oppheng
Vekt: 2,4 kg
Tillatt last : 20.0 kN
Obs: Sjekk gratingtype
før oppheng.
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Ved bruk av H-bjelke-oppheng eller L-oppheng, kan man
benytte vaier/streng rundt ”halsen” på H-bjelke-opphenget
eller L-opphenget for å sikre saksen før man fester sjakkel og
kjetting.
Håndbok for stillasbygger
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15.0 Opphengsinnretninger
Sikring av sjakkel
Det skal kun benyttes sjakkel med dobbel sikring.
Utgangspunktet er sjakkel med splittpinne, men på stillas
kan det også brukes wire/vaier, så lenge sjakkel ikke
brukes som løfteutstyr. Vær obs på at hull for wire må
sitte så langt inne på bolt at den sikrer at mutter ikke kan
skrue seg ut over vaier.

16.0 Formler og tabeller

NB: Alle tabeller er typiske verdier basert på
stillasboka og tidligere håndbok fra Equinor.
Bruk monteringsanvisning/brukerveiledningen for det
utstyret du faktisk bruker!
Formel for beregning av aluminiumsrør er den samme som
for stål, men ulike typer aluminiumsrør kan ha varierende
bøymoment. Bøymoment for aluminium skal spesifiseres av
hver enkelt produsent eller leverandør.
Punktlast på rør opplagret i en ende. Gjelder stålrør etter
EN39 og aluminiumsrør etter NS-EN 12811-2.

F = 0,93/L

Lengde på rør
0,1 m
0,2 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m

Maks tillatt punktlast F
930 kg
465 kg
310 kg
232 kg
186 kg

Punklast på rør opplagret i begge ender. Gjelder stålrør etter
NS-EN 39 og aluminiumsrør etter NS-EN 12811-2

F = 0,93 x 4/L

* Denne lasten må ikke overstige
1220 kg ved A koblinger og 1820
kg ved B koblinger
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Lengde på rør
0,2 m
0,4 m
0,6 m
0,8 m
1,0 m
1,2 m
1,4 m
1,6 m
1,8 m
2,0 m

Maks tillatt punktlast F
1860 kg*
930 kg
620kg
465 kg
372 kg
310 kg
265 kg
232 kg
206 kg
186 kg
Håndbok for stillasbygger
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16.0 Formler og tabeller

Usentriske punktlaster på fritt opplagret drager

Eksempler på koblinger:
Fig 1
Bjelkekoblinger (SK) –
max last 3.6 kN
(må brukes parvis)

Bøyemoment ved F1 = Opplagringskraft (A) * avstand (a)
Bøyemoment ved F2 = Opplagringskraft (B) x avstand (c).

Jevnt fordelt belastning på rør, fri ende.
Gjelder stålrør etter NS-EN 39 og aluminiumsrør etter NS-EN
12811-2
Lengde på rør
0,1 m
0,3 m
0,5 m
F = 0,93 x 2/L
0,7 m
1,0 m
* Denne lasten må ikke overstige 610 kg
ved A koblinger og 910 kg ved B koblinger
** Denne lasten må ikke overstige 610 kg ved A koblinger

Maks jevnt fordelt last Q
1860 kg *
620 kg**
372 kg
265 kg
186 kg

Fig 2
Bjelkekoblinger –
max last 9.0 kN
(må brukes parvis)

Fig 3. Eksempel på
duplisering:

Jevnt fordelt belastning på rør, opplagret i begge ender.
Gjelder stålrør etter NS-EN 39 og aluminiumsrør etter
NS-EN 12811-2

F = 0,93 x 8/L
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Lengde på rør
1,0 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
2,0 m

Maks jevnt fordelt last Q
744 kg
620 kg
496 kg
414 kg
372 kg

Håndbok for stillasbygger
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16.0 Formler og tabeller

Tillatt last på klips/kobling::

Tabell 1: Knekklengder og tillatt trykkraft:

Klips type :

kN

Ca kg

Fast vinkel type A

6,1

610

Fast vinkel type B

9,1

910

Fast vinkel type BB dublert (2 stk.)

15

1500

Dreiekobling type A (senterbolt)

3,6*

360*

Dreiekobling type B (senterbolt)

5,5*

550*

* Beregnet etter testlast i NS-EN 74-1.
NB! Dette er hva koblingene tåler. Husk å sjekke hvor mye
røret tåler! Koblingene i tabell trekkes til med 50 Nm. Alle
koblinger skal være godkjent og merket etter NS-EN 74-1.

			
Effektiv
Eksentrisitet
knekklengde lk
e pga. kobling
(m)
(mm)
			
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

Stålrør
Type 3 rør
Tillatt
trykkraft Fk
(kN)

Aluminium
4 mm
Tillatt
trykkraft Fk
(kN)

15,0*
14,0*
12,2*
10,3*
8,5
7,1
5,9
5,0
4,3
3,7
3,2

12,0*
8,9
6,8
5,3
4,2
3,3
2,7
2,2
1,9
1,6
1,4

*= Kun med dubleringskopling (BB)
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Tabell 2: Stillasklasser

Tabell 3: Belastning på forskjellig underlag

		
Jevnt fordelt
Konsentrert
Last på en		 Last på delareal
		
belastning
last på areal person på areal			
Del
				 500x500mm 200x200mm			 areal
Klasse kN/m² (kg/m²)
kN (kg)
kN (kg)
kN/m² (kg/m²)
m²
1
0,75 (75)
1,50 (150)
1,0 (100)		
Ikke tillatt
2
1,50 (150)
1,50 (150)
1,0 (100)		
Ikke tillatt
3
2,00 (200)
1,50 (150)
1,0 (100)		
Ikke tillatt
4
3,00 (300)
3,00 (300)
1,0 (100)
5,00
(500)
0,4 A
5
4,50 (450)
3,00 (300)
1,0 (100)
7,50
(750)
0,4 A
6
6,00 (600)
3,00 (300)
1,0 (100)
10,00 (1000) 0,5 A
A = Arealet mellom to spirepar.

					Spirtrykk*
Underlag
kN/m²
(kg/cm²)		kN (kg)
Grus og stein
500
(5)
11,25(1125)
Asfalt (gate)
500
(5)
11,25(1125)
Grov sand, fast lagret
375
(3,75)
8,44 (840)
Asfalt (fortau ol.)**
300
(3)
6,75 (675)
Fin sand, fast lagret
250
(2,5)
5,63 (563)
Fin sand, løst lagret
125
(1,25)
2,81 (281)
Leire, mindre fast***
80
(0,8)
1,80 (180)

Fundamentering: Før stillasmontering starter, må
kapasiteten av underlagets bæreevne vurderes. Vi regner
med at grunnen tåler belastninger som vist i tabell 3
på side 51.

* Antatt fotplate er 15x15 cm ved beregning av max spirtrykk
Beregning av tillat spirtrykk blir underlagets tåleevne gange areal av fotplate
(vanligvis 15x15 cm =0.0225 m²).
** Bæreevne til asfalt går kraftig ned i solskinn/varme
*** Avhengig av tørrhet og fasthet kan bæreevna variere fra 80 kN/m2 til 375 kN/m² i
grunnprøver. Her brukes det laveste tallet for å være på den sikre siden.
Marktrykk = Kraft (F) /Areal

Bruk av større, gjerne gummiert, underlag vil gi økt
tillatt spirtrykk. Videre vil det gi økt friksjon og redusert
knekklengde.
Ståldekk offshore tåler spir med fotplater.
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Tabell 4: Belastning på grating

Tabell 5: Reduksjon av kapasitet i forhold til
innfesting av oppheng
(eksempel fra HAKI stillas)

Tabellen er basert på oppheng/underlagsplate på
150x150mm, og at 4 bærejern er belastet
Tabellen gjelder grating rister av S355 kvalitet
		
Spennvidde
(mm)
		
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Maks belastning
Bærejern 35x5 mm
XSP-535-41/101-5
(kN)
18,7
12,9
9,9
8,0
6,7
5,8
5,1
4,5
4,1
3,7
3,4
3,2
3,0

Maks belastning
Bærejern 30x5mm
XSP-530-41/101-5
(kN)
13,4
9,3
7,1
5,8
4,8
4,2
3,7
3,3
3,0
2,7
2,5
2,3
2,2

OBS: Hvis stillas skal plasseres på rister av
kompositt så må belastningstabeller for
den aktuelle typen fremskaffes.
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