
Nye ting i forskrift om utførelse av arbeid som er 

forandret 01.01.2017 
Forandring i forskriftstekst: (Nytt merket gult) 
 
§ 17-2. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av 
stillas med øverste stillasgulv fra to meter og inntil fem meter 

 

Forandring i forskriftstekst: (Nytt merket gult) 
 
§ 17-4. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av 
stillas med øverste stillasgulv fra ni meter, samt for stillaser som ikke monteres i 
standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning 

 

Ny tekst i kommentardel (Nytt merket gult) 
 
Til § 17-5. Krav til opplæring av bruker av stillas 
Formålet med bestemmelsen er å sikre at de arbeidstakerne som bruker stillaset 
for å utføre håndverk får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre jobben på en 
sikker måte. Arbeidsgiver må sørge for at brukere av stillas har forståelse for hvilke 
forholdsregler som må tas ved bruk av stillaset, samt får grunnleggende informasjon 
om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder 
eksempelvis begrensninger i endringer av stillaset, informasjon om belastningsbegrensninger mv. 

Bestemmelsen stiller krav om opplæring til «arbeidstakere som bruker stillas 
som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden». Dette innebærer at arbeidstakere 
og andre som kun entrer stillaset for inspeksjon eller kontroll ikke anses 
for å vare brukere av stillaset. Disse bør likevel avklare informasjons- og opplæringsbehov 
med ansvarlig for stillaset for entring og gjøre seg kjent med hva 
som er oppført på skiltet, ev. også kontrollrapport. Dette bør omtales i virksomhetens 
internkontroll. 
 
Ny tekst i kommentardel (Nytt merket gult) 
 
Til § 17-18. Forankring av stillaser 
Se § 17-8 Montering, bruk og demontering av stillaser om at en kvalifisert person 
som kjenner det aktuelle stillasets kompleksitet skal utarbeide en veiledning for 
montering, bruk og demontering. Denne omfatter også nødvendige beregninger 
av forankringene. Stillaset må oppføres og forankres i tråd med denne veiledningen. 
Hvor tett forankringene skal stå, avhenger av stillasets belastningsklasse, stedlig 
vindbelastning, festeanordningenes kapasitet, konstruksjonens (fasadens) 
beskaffenhet og om stillaset er tildekket eller ikke. 
Veiledningen for montering, bruk og demontering, se forskriften her § 17-8 
andre ledd, bør angi nøyaktig hvor forankringspunktene skal ligge. 
Det må kontrolleres om fasaden og festemidlene for forankringsstagene oppnår 
den kapasitet som kreves. 
Antall og plassering av forankringspunktene bør fremgå av beregninger. 
Vindbelastning og forankring av dekkede og udekkede stillaser kan beregnes iht. 
NS EN 12810-1 og bør minst oppfylle disse kravene. Tak over tak konstruksjoner 
der hele eller store deler av bygget er innkapslet, kommer inn under byggereglene 
i TEK 10 og Eurokode 1. 


