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Formål  

Beskrive krav til stillaslemmer i stillas på Veidekkes prosjekter, anlegg og arbeidssteder. 

 

Omfang 

Konkret beskrivelse av krav til godkjente typer og løsninger for stillaslemmer samt bakgrunn for 

sikkerhetskravet.  

 

Gjelder for alle enheter i de norske virksomhetene inkl. datterselskaper og underentreprenører (UE). 

  

Ansvar og myndighet 

Prosjekt-/arbeidsleder er ansvarlig for at: 

• Tre-lemmer ikke benyttes i stillas på prosjekt/anlegg/arbeidssted  

• alle krav beskrevet i dette dokumentet er ivaretatt  

• avvik fra konsernkrav som ikke kan lukkes umiddelbart blir fulgt opp iht. unntaksbehandling, referanse 1  

 

Beskrivelse 

Bakgrunn  

Bruk av tre-lemmer i stillas har ikke vært tilstrekkelig sikkert og har medført flere alvorlige og fatale ulykker i 

Veidekke. For å unngå slike hendelser er det innført forbud mot bruk av tre-lemmer i stillas. 

  
Krav - Teknisk  
Det er krav til bruk av stillaslemmer i plast eller aluminium. Se bildeeksempler som illustrerer godkjente 
løsninger for stillaslemmer, figur 1 
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Krav - Utførelse  

Stillas skal monteres iht. monteringsveiledning. Stillasmateriell skal leies/kjøpes fra prekvalifisert og godkjent 

leverandør av Veidekke.  

 

Underlag  

Det er utarbeidet en digital sikkerhetsmelding som illustrerer forbud mot tre-lemmer i stillas. Denne er 

tilgjengelig på: 

Link: Veidekke Intranett. 

Link: YouTube 
 

Figur 1  Illustrasjon på ulike godkjente stillaslemmer. Plast og aluminium. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://365veidekke.sharepoint.com/sites/IntraNO-HMS/SitePages/Sikkerhetsmeldinger.aspx?web=1
https://youtu.be/l_C7gCr4XZc
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Registreringer 

Krav til kontrollrutiner i virksomhetene:  

• som verifiserer at utstyr er montert iht. monteringsveiledning  

• for å avdekke feil, mangler og korrigere disse  
  
Sikre at krav er ivaretatt i kontrakt der hvor arbeid utføres av UE eller deres samarbeidspartnere.  

 

Referanser 

1) NO-PK-01-02 Unntaksbehandling av konsernkrav 

 

Vedlegg 

Ingen 
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