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Et fælles partsprojekt i Danmark

Konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og –virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherre og rådgivere 
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Korrekt stillads

Udfordring

• Vinduesmontage fra rammestillads lastklasse 3
• Vægt vindueselementer 129 kg 
• Oplagring af materialer på stilladset
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Korrekt stillads

Udfordring

• Vinduesmontage rammestillads med forskudt konsol 
• lastklasse 3
• Dårlige arbejdsstillinger, manuel løft og transport
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Korrektestilladser
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For at kunne vælge den rigtige stilladsløsning i forbindelse 
med byggeprojektet er der en række forhold, som der skal 
tages hensyn til, herunder: 

• Hvad stilladset skal anvendes til. 
• Belastningen af stilladset, fx personer, materialer og
maskiner. 
• Oplag af tunge/mange materialer. 
• Anvendelse af tekniske hjælpemidler på stilladset. 
• Lodret og vandret transport af personer og materialer. 
• Overdækning/inddækning af stilladset. 
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Ved valg af stillads til den aktuelle opgave skal der tages 
stilling til:

Breddeklasse (W)
• Arbejdsproces (ergonomi, knæliggende arbejde osv.). 
• Behov for fribredde (omkring arbejdsprocesser, materialer og 
tekniske hjælpemidler). 
• Tekniske hjælpemidler (hvor meget fylder de). 
• Materialer (hvor meget fylder de, og hvordan transporteres 
det). 
Lastklasse
• Arbejdsprocesser (hvor mange skal arbejde på stilladset –
vægt). 
• Tekniske hjælpemidler (hvor meget vejer de). 
• Materialer (hvor meget vejer de). 
Når der skal arbejde flere faggrupper på stilladset, skal man 
vælge en bredere stilladsklasse.
Vær særligt opmærksom på, at afstanden mellem stilladsdæk . 
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Breddeklasse (W)



At-vejledning 45.1 Stilladsopstillerens ansvar, Juni 2015

1.5. Breddeklasse
”Stilladser, der skal bruges til fx sandblæsning, filtsearbejde og 
vinduesmontage, skal efter Arbejdstilsynets praksis mindst 
være breddeklasse W12, så der er plads til, at de beskæftigede 
kan arbejde i fornuftige arbejdsstillinger og bruge egnede tekniske 
hjælpemidler og værktøj. Afstanden til facaden skal – afhængigt af 
det konkrete arbejde, der skal udføres – minimeres fra den 
normale, maksimale sikkerhedsafstand på 30 cm til mellem 
10 og 20 cm, så rækkeafstanden er forsvarlig.”



Lastklasse
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At-vejledning 45.1 Stilladsopstillerens ansvar, Juni 
2015

1.16. Brugsanvisning til brugeren af stilladset 

”Stilladsopstilleren skal ved overdragelse af stilladset til den, 
der har bestilt det, udlevere en brugsanvisning på dansk 
med oplysninger om alle væsentlige forhold, der har 
sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning for færdsel på og 
arbejde fra det konkrete stillads, herunder oplysninger om:

Hvad stilladset er opsat til – fx vinduesudskiftning eller 
murreparation. Stilladsets lastklasse og breddeklasse, 
herunder tydelig angivelse af lastklasse for henholdsvis 
stillads og ladetårn, hvis de er forskellige. Retningslinjer for 
løbende eftersyn af fastgørelser, samlinger af stilladsdelene 
mv. i brugsperioden.”
Brugsrestriktioner med nødvendige advarsler mod 
forudsigelig misbrug, fx hvis der ikke må hoppes fra et 
dæk til et andet eller hvis der ikke må fjernes 
fastgørelser.
Retningslinjer ved risiko for ekstreme vejrforhold.



At-vejledning 45.1 Stilladsopstillerens ansvar, Juni 
2015

Brugsanvisning, konstruktionsberegning og 
specifikation 

Systemstilladser, der er fabrikeret i overensstemmelse med 
DS/EN-standarder, leveres af fabrikanten med en 
brugsanvisning, der bl.a. angiver, hvilke last- og 
breddeklasser stilladset kan opstilles i. Brugsanvisningen 
indeholder endvidere retningslinjer for opstilling af 
stilladset. 

Systemstilladser opstilles som udgangspunkt efter 
fabrikantens brugsanvisning. 

Hvis et systemstillads – helt eller delvist – skal opstilles 
på en anden måde end den standardopstilling, der er 
forudsat i fabrikantens brugsanvisning, er det 
stilladsopstillerens ansvar, at der udarbejdes en 
konstruktionsberegning. Konstruktionsberegningen skal 
omfatte en styrke- og stabilitetsberegning samt en 
specifikation af den påtænkte opstilling i form af fx 
tegninger og beskrivelser af opstillingen. 


