
TA Stillas   Svinesundsveien 389  Berg i Østfold 

www.tastillas.no  Mail: post@tastillas.no  Tlf: 69005510 

FIRMA: 
RAPPORT OM KONTROLL AV STILLAS 
REF. NR.: 

STED: TYPE: DIMENSJON: 
Lengde/Bredde/Høyde 

Nr: Sjekkpunkter 
§§ i AML’s best. nr.

702/703 Mangler funnet 

Tårn Best. nr. § Dato Tekst - mangler 

Fasade 1 Skilting av stillas………… 703 § 17-31

Rulle 2 Dimmensjonering………. 703 § 17-16

Andre 3 Bærende konstruksjon. 703 § 17-18

BYGGET AV: 4 Atkomst………………….. 703 § 17-14

5 Stillasgulv……….……… 703 § 17-17

Rekkverk………………… 702 § 2-22

BRUKER AV STILLASET: 
Bruker av stillaset er ansvarlig for at stillaset til enhver tid er i 
forskriftsmessig stand, og at det ikke er overbelastet. 

Firma:…………………………………………………………………... 

Telefon:………………………………………………………………… 

Kontaktperson:………………………………………………………... 

a) Håndlist…………….. 702 § 2-22

b) Knelist…………........ 702 § 2-22

c) Fotlist………….……… 702 § 2-22

6 d) Skvett/skjerm…….…… 702 § 6-5

7 Presenning/Nett…………
…

703 § 17-27

8 Fundamentering…………
…

703 § 17-22

Kontroll utført av stillasfirma ved montering: 

Dato/Navn:…………………………………………………………….. 

Kontroll utført av brukerfirma ved overtagelse: 

Dato/Navn:…………………………………………………………….. 

9 Avstivning………………..
…

703 § 17-24

10 Forankring……….……….
…

703 § 17-23

Antall veggfester: Festet tåler:

Antall trekkprøver: 
Trekkprøve, 30 % 
overlast: 

Kontroll utført dato: 

Mangler utbedret dato: 

Signatur: 

kg 

kg 

http://www.biks.no/
mailto:kurs@biks.no


Beskrivelse av kontroll: 
1. Skilting

 Sjekk at skiltet er på plass og riktig utfylt.

2. Belastningsklasse

 Sjekk at stillaset ikke er overbelastet.

3. Fundament/oppheng

 Sjekk underlaget for setninger i. Juster fotsoklene ved eventuelle setninger.

4. Spir.

 Kontroller at dere har riktige etasjehøyder og at dere ikke mangler lengde og
tverrbjelker i knutepunktene. Sikt langs spirene å sjekke at de står i lodd.

5. Avstiving.

 Kontroller avstiving mot gjeldene monteringsveiledning.

6. Forankring

 Gå over hele stillaset og sjekk at alle veggfester er på plass.

 Antall veggfester skal være angitt på rapportskjema.

 Dersom veggfestet er flyttet skal kapasiteten kontrolleres.

7. Atkomst.

 Hvis innvendig stige må stigeoppgangen i arbeidsgulvet sikres med luke eller rekkverk.

 Kontroller stige/trapper for skade.

8. Stillasgulv.

 Kontroller at det ikke er hull eller mangler plank.

 Sikre planken mot oppløft.

 Kontroller gulvplank (mot råte osv).

9. Rekkverk.

 Sjekk at repos har nødvendige kne- og håndlister.

 Sjekk at arbeidsgulvet hat nødvendige fotlist, kne- og håndlister.

 Sjekk at avstanden fra gulv til vegg ikke overskrider 0,3 m. Da må det monteres rekkverk
mot fasaden.
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Spesielt ved kontroll: RULLESTILLAS 
1. Belastningsklasse

 Rullestillas kan kun belastes i klasse 2 eller 3, sjekk skiltet at riktig klasse er fylt inn.

2. Atkomst.

 All atkomst skal skje på stillasets innside.

 Stigen skal ikke være i kontakt med bakken.

3. Støttestag/ballast.

 Sjekk at eventuelle nødvendige støttestag er tilskrudde og i kontakt med bakken.

 Sjekk at eventuell ballast er fordelt og festet så lavt som mulig i tårnet.

4. Hjul.

 Sjekk at hjulene er festet til spirene.

 Sjekk at bremsene er på.

5. Vatring.

 Sjekk at stillaset står i lodd. Stillaset må vatres etter flytting.

6. Langtidsbruk.

 Rullestillas brukt mer enn en dag skal sikres etter endt arbeidsdag mot økte vindkrefter.
Enten ved at stillaset forankres eller flyttes inn.
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