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Formål
Sikre montering, demontering, sertifisering, kontroll og bruk av stillaser og arbeid i høyden
slik at det utføres i henhold til spesifiserte krav til kvalitet og sikkerhet.
1. Målgruppe
Personell som planlegger, monterer, demonterer, sertifiserer og kontrollerer stillas.
2. Krav til fagkompetanse
3.1 Faglært stillasmontør
Person som har gjennomført opplæring i henhold til Lov om videregående opplæring og
Lov om fagopplæring i arbeidslivet samt fått godkjent fagbrev innen stillasbyggerfaget.
3.2 Stillasmontør med erfaring
Har gjennomført stillasopplæring i henhold til AML bestillingsnummer 555 § 46C pkt.14.
36 timer teoretisk opplæring og 72 timers praktisk øvelse og mer en 2 års dokumentert
praksis.
3.3 Hjelpearbeider
Har gjennomført stillasopplæring i henhold til AML bestillingsnummer 555 § 46C pkt.14.
36 timer teoretisk opplæring og 72 timers praktisk øvelse og mindre en 2 års
dokumentert praksis.
3. Krav til ledelse av stillas
Alt stillasarbeid skal ledes av person med kompetanse minimum tilsvarende faglært
stillasmontør.
Vedkommende må ha kunnskaper innen styrke og stabilitetsberegninger, samt kunne
planlegge, risikovurdere og koordinere stillasarbeidet på en sikker måte. En skal til en hver
tid ha oversikt over all stillas innenfor sitt ansvarsområde og kunne fremlegge nødvendig
dokumentasjon av stillaser. Dette skal være tilgjengelig for bruker, arbeidsgiver og
myndighetenes kontrollorgan.
4. Krav til kompetanse for montering og demontering av stillas
All stillas innenfor norsk petroleumsvirksomhet sees på som komplisert stillasbygging med
tanke på sikker arbeidsutførelse. Det kreves at minst halve arbeidslaget som skal
montere/demontere stillas (vanligvis 2-4 personer) skal være i henhold til punkt 3.1 og 3.2,
men med minimum en faglært stillasmontør, videre kan laget bestå av personell i henhold
til punkt 3.3.
5. Rutiner for godkjenning, kontroll og dokumentasjon av stillas
Rutiner for sertifisering, kontroll og dokumentasjon må være etablert der det utføres
stillasbygging. All stillasbygging skal være underlagt disse rutiner og må godkjennes av
faglært stillasmontør. Kontroll utføres minst ukentlig offshore og minst hver 14. dag på
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landanlegg og ellers i henhold til punkt 15 i § 46 C i forskrift 608. Dokumentasjon for utført
kontroll skal være tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bruke stillaset.
Den skal til en hver tid være tilgjengelig for myndighetenes kontrollorgan.
6. Krav til redning og fallsikring
Personell som arbeider med stillas skal ha gjennomført kurs i passiv fallsikring. Ved arbeid
over bakkenivå, skal det alltid sikres mot fall til lavere nivå, dvs. bruk av Y-liner, fallblokk
eller evt. to liner ved forflytting. Området under skal sikres. Ved arbeid i sele skal det alltid
arbeide minimum 2 personer i lag slik at kameratredning kan utføres.
Det skal alltid foreligge en gjennomtenkt plan for redning før arbeidet startes.
Ved bruk av fallsikringsutstyr, bør alltid brystfestet på selen benyttes. Den som skal bruke
sikkerhetssele med tilhørende livline skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir
kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. Opplæringen skal
gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i bruksanvisning.
7. Krav til bedrift som utfører stillastjenester
Bedrift som utfører stillasbygging må i sitt internkontrollsystem ha oppsatte rutiner som
dekker krav innenfor stillasbygging.
8. Krav til bruker av stillas
Arbeidsgiver som skal bruke stillas, skal sørge for at arbeidstakere får nødvendig instruks i
bruk av stillas.

