
 

 

Monteringsanvisning. 

Lettstillas. 
 

 

 

 

 



 

 

 
Start med å legge ut rekkverk i stillasets 
lengde. 

 

 
Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord 
under bunnskruene for å jevne ut vekten/ 
punktlasten. Helst 2 bunnskruer på et bord. 
Avstand fra vegg er maks 30 cm. 

 

 
Ved ulendt terreng begynner man på det 
høyeste punktet med bunnskruen helt 
nedskrudd. Monter rammene på bunnskruene 
og bind sammen rekkverkene på rammene. 
Rekkverkskilene skal vende ut fra vegg. 

 

 
Slå et lett slag med hammer for å slå ned kilen. 
Ved demontering slåes under om vist på bildet. 

 

 
Når rekkverkene er montert, legges 
plattformene på. Plasser gjerne oppgangen 
sentralt i stillaset. Nå må du vatre av stillaset 
mer nøyaktig med vater. Monter på skråstag. 
Ett skråstag pr høyde + ett for hver 5 seksjon. 

 

 

 
Stillaset er nå klart for montering av neste etasje. 
Begynn med rammer, rekkverk deretter 
plattformer. 



 

 

 
Fra og med andre etasje monteres også 
enderekkverk. 

 
Veggfester monteres først i andre etasje og 
deretter hver 2. etasje, dog alltid på nest siste 
etasje. 

 

 
På øverste etasje monteres topp ende ramme 
og rekkverkstolpe. 

 

 
Fotlister monteres som vist på bildet, på alle 
plattformer. 

 
Låsepinn monteres i alle skjøter mellom 
rammer, rekkverkstolper og topp ende ramme. 

 

 
Stillaset er nå klar til bruk og i henhold til norske 
forskrifter. 

 

  



 

 

INSTRUKS FOR STILLASBYGGERE 
 

a) Forberedelse 

Gjør deg kjent i området. Følg gjeldende sikkerhetsregler for byggeplassen. 

Sørg for å innhente nødvendige arbeidstillatelser. 

 

b) Planlegging av arbeidet 

Arbeidsleder / montør skal besiktige området hvor stillaset skal monteres. Grunnforhold skal vurderes 

for å sikre nødvendig fundamentering. Sørg for å få nødvendige tegninger og annen informasjon som 

sikrer at stillaset kan bygges hensiktsmessig. Sørg for å ha alle nødvendige komponenter og planlegg 

arbeidet slik at monteringen kan foregå på en rasjonell og trygg måte. Vurdere behov for 

gjennomføring av sikker jobb analyse. 

 

c) Monteringsveiledning 

Alt stillasarbeid skal skje i overensstemmelse med Stillasforskriften (best. nr. 500), bruk av 

arbeidsutstyr (best. nr. 555) og monteringsveiledning for aktuelt stillasmateriell. Monteringsveiledning 

skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

d) Personlig verneutstyr / sikring 

I tillegg til eventuelle krav i gjeldende sikkerhetsregler for byggeplassen skal hjelm, vernesko og 

arbeidshansker alltid benyttes. Ved alle arbeider høyere enn 2 meter skal det benyttes fallsikringsutstyr 

i form av sele og stropper, så lenge godkjent rekkverk ikke er montert. 

 

e) Avsperring 

Området hvor stillaset bygges skal sperres av og skiltes med” Fare, stillas under montering / 

demontering”. Straks ramme er satt opp skal skiltholder med varselskilt” Fare, bruk ikke stillaset” 

henges opp på et godt synlig sted, fortrinnsvis ved oppganger / leidere 

 

f) Kontroll av materiell 

Alt materiell skal kontrolleres forløpende under montasjen. Defekt materiell skal ikke benyttes. 

 

g) Forankring 

Antall og plassering av forankringspunkter beregnes i forhold til trekkprøver, høyde, tildekking og vær 

og vind. 

 

h) Sikring mot fallende gjenstander 

Materiell og verktøy skal sikres slik at ingen komponenter faller til lavere nivå. Det er ikke tillatt å 

kaste ned stillasmateriell, selv ikke fra lave høyder 

 

i) Orden og ryddighet 

Hold arbeidsstedet ryddig. Bruk paller, kurver eller annet system for lagring av utstyr 

 

j) Kontroll / Skilting 

Når stillaset er ferdig montert skal det kontrolleres og skjema” Rapport om kontroll av stillas” skal 

fylles og leveres oppdragsgiver/bruker. Grønt godkjenningskort med informasjon om stillasets; eier, 

bygger, bruker og belastningsklasse plasseres i skiltholder ved oppganger / leidere. 

 

k) Demontering 

Kontroller at stillaset er intakt, eller om spesielle forhåndsregler må tas ved demontering. Ikke kast 

ned hensatte gjenstander. Alt stillasmateriell skal fires ned, ikke kastes. Sorter ut defekte komponenter. 

Stable / lagre alt materiell på en systematisk og trygg måte. 

  



 

 

INSTRUKS FOR BRUK AV STILLAS 
 

GJELDER ALLE STILLAS 

 

a) Veiledning 

Før stillas tas i bruk skal stillasprodusentens monterings- og brukerveiledning gjennomgås. 

 

b) Skilt / Belastningsklasse 

Kontroller stillasets tillatte belastningsklasse (står angitt på skiltet). Overbelastning er strengt forbudt. 

Det er kun tillatt med belastning på et etasjegulv av gangen. 

 

c) Forandring av stillas 

Forandring av stillas skal kun utføres av personer med godkjent opplæring. Behov for forandring skal 

meldes til stillasansvarlig. 

 

d) Orden og ryddighet 

Stillaset skal til enhver tid holdes ryddig. 

 

e) Atkomst 

Det er strengt forbudt å klatre utenpå stillaset. Bruk godkjent atkomst. På stillas med innvendig 

atkomst skal luke/åpning i gulv lukkes/tildekkes etter passasje. 

 

f) Feil og mangler / Åpninger i gulv 

Det er forbudt å bruke stillas som ikke er i forskriftsmessig stand. Åpninger i gulv skal tildekkes eller 

skjermes. Vippeender skal ikke forekomme. Feil eller mangler skal umiddelbart varsles til 

stillasansvarlig. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 

 

 

 



 

 

Stillaspakke – standard / proff 
101 m2 - 18 x 6 

Maks lengde: 18,4 m – Bredde: 0,7 m – Arbeidshøyde: 6,5 m – Vekt: 792 kg 

 
 
 

Materialspesifikasjon 

   

Art.nr Produktnavn Dimensjon Vekt Antall 

10400 Vertikalramme 0,73 x 2,00 m 8,9 kg 14 

10404 Spindelfot 0,6 m 3,5 kg 14 

10403 Låsepinne - 0,1 kg 14 

10414 Rekkverkstøtte dobbel 0,73 x 1,00 m 2,9 kg 5 

10413 Enderekkverk 0,73 x 1,00 m 4,6 kg 2 

10419 Endestopp 0,73 x 0,43 m 2,3 kg 2 

10410 Rekkverk 3,07 m 5,9 kg 18 

10405/10435 Finer / Glassfiber platting 3,07 m 24/18 kg 10 

10439/10481 Finer / Glassfiber platting m/stige 3,07 m 30/21 kg 2 

10423 Skråstag 3,07 x 2,00 m 9,9 kg 4 

10421 Sparkelist 3,07 m 7,0 kg 12 

10422 Sparkelist 0,73 m 1,4 kg 4 

10482 Veggstag 50 0,5 m 1,9 kg 7 

10465 Fast kobling - 1,2 kg 7 

10418 Øyeskrue 80mm 0,1 kg 7 

 
 

RAM er produsert i aluminium og er stabilt og sikkert samtidig som det er enkelt og 
raskt å montere. RAM har få deler, lav vekt, skrueløs montering og et logisk 
konstruksjonsprinsipp. Typegodkjent av Arbeidstilsynet 42/11.  Belastingsklasse 3. 

 
 


