
 

Krav til opplæring – Stillas 

Bestemmelsene i Forskrift om utførelse av arbeid, kapitel 17 om Arbeid i høyden, er reviderte og 

gjort gjeldende fra 1. januar 2016.  

Det er kommet nye eller reformulerte krav til opplæring for å bygge stillas.  De som har opplæring i 

stillasbygging i henhold til tidligere forskriftskrav (36 teori og 72 praksis) trenger ikke ny opplæring.  

Det er imidlertid arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at tidligere opplæring dekker opplæring i 

nødvendige stillastyper. Det var tidligere ikke krav til å kunne dokumentere nødvendig opplæring for 

montering av stillas under 5 meter.  Dersom det kan dokumenteres at nødvendig teoretisk og 

praktisk opplæring er gitt i henhold til krav i § 17-2 til 17-4, anser vi det ikke som nødvendig å 

gjennomføre ny opplæring.  

Merk at opplæringskravene også gjelder rullestillas. 

 

Opplæringskrav for stillasbruker 

§ 17-5 regulerer krav til opplæring av bruker avstillas:   

"Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å 

utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en 

gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. 

Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes." 

I kommentarene til paragrafen heter det:  

"Arbeidsgiver må sørge for at brukere av stillas har forståelse for hvilke forholdsregler som 

må tas ved bruk av stillaset, samt for grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon 

og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder eksempelvis begrensninger i endringer av 

stillaset, informasjon om belastningsbegrensninger mv." 

Det stilles ikke krav om at opplæringen skal dokumenteres.  Opplæringen kan eksempelvis 

gjennomføres ved gjennomgang av bedriftsinterne instrukser for bruk og kort gjennomgang av 

aktuelt stillas i prosjektet, med tydeliggjøring av at alle forandringer av stillaset skal utføres av 

personell med kompetanse til å gjøre dette. 

 

Opplæringskrav for de som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas 

De reviderte forskriftskravene medfører et tre-delt opplæringskrav til stillasbygger:  

a) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to meter.  

Her er krav til opplæring 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse (§ 17-2) 

b) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra fem meter 

og inntil ni meter. Her er krav til opplæring 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk 

øvelse (§17-3) 

c) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.  

Her er kravene som tidligere 36 timer teoretisk opplæring og 72 timer praktisk opplæring 

(§17-4). 

Det stilles ikke spesifikke krav til opplæring for stillasbygging inntil to meter, men de generelle 

opplæringskravene kommer til anvendelse, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1  



 

Opplæringen kan foretas av kvalifiserte personer internt i virksomheten, eller ved bruk av ekstern 

kompetanse. Begrepet «kvalifisert person» er en person som har fått teoretisk og praktisk opplæring 

etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 17-2 til 17-4. 

Hvem kan gi opplæring? 

Opplæring kan gis av kvalifisert person, som definert i § 17-2 til 17-4. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring 

og kontroll av stillaser får opplæring.  

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, 

endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har teoretisk opplæring og praktisk øvelse 

under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person i henhold til kravene nevnt over.  

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til § 17-2 til 17-4 er å anse som en kvalifisert 

person.   

GENERELL VEILEDNING TIL BRUKERE AV STILLASET 
 
Er stillaset godkjent? 
Før entring av stillas skal bruker sjekke at stillaset er godkjent. 
Grønt kontrollkort skal være utfylt og lett synlig ved atkomst til stillaset. 
Dersom det mangler grønt kontrollkort er det forbudt å bruke stillaset. 
Merk at rullestillas også skal skiltes. 
 
Sjekk før bruk! 
Veggfester/forankring, rekkverk og gulv må være sikret og forsvarlig 
montert. Uforutsette ting kan ha skjedd siden forrige gang stillaset ble 
kontrollert. Eksempelvis vær, vind, ytre påkjenninger, endringer. 
 
Stillas skal til enhver tid ha rekkverk med håndlist, knelist og fotlist. 
Åpninger mot vegg større enn 30 cm skal ha rekkverk. Stillasgulv skal være 
tett slik at ting ikke faller ned. 
 
Ikke bruk stillas som har feil eller mangler. Bruker har ansvar for å melde fra 
til stillaseier ved feil eller mangler.  
 
Belastningsklasse  
Kontroller stillasets tillatte belastningsklasse (står angitt på skiltet). 
Overbelastning er strengt forbudt.  
 
Orden og ryddighet 
Stillaset skal til enhver tid holdes ryddig. Det er ikke tillatt å hensette utstyr 
eller materiell. 
 
Krav ved bruk av stillas som arbeidsplattform 
 
Ikke gjør endringer! 
Bruker har ikke lov til å fjerne veggfester eller endre på 
stillaskonstruksjonen. Ved behov for fjerning av veggfester, behov for 
modifikasjon eller utbedringer, skal stillaseier/stillasformann kontaktes (1).  
Bruker skal se til at man holder seg innenfor den belastningsklassen stillaset 
er bygd for (2). Overbelastning er strengt forbudt og kan medføre alvorlige 
konsekvenser.  

 

 

 

 


