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DEFINISJON OG OPPMÅLING AV STILLAS

Eksempel på forskjellige typer bredde stillas:
Rammestillas til kl 3
Spirstillas til kl 5

ca 0,70m bred
ca 1.20m bred

Type og bredde stillas ivaretas i enhetsprisen.

Definisjoner:
MURSTILLAS/TUNG STILLAS
Monteres i hovedsak av system stillas, såkalt spirestillas.
Det monteres i 1m eller 1,2m bredde og gulv på hver 2m.
Det monteres innvendig oppgang, inkludert i selve stillaset.
Blir det montert eksternt trappetårn er dette som ekstra stillas å regne og er egen stillastype i
henhold til forskrifter. Innvendig eller utvendig konsoller, innvendig rekkverk, skjerm for
taksikring og sikring av fotgjengere er ekstra utstyr.
LETT STILLAS/FASADE STILLAS KLASSE 2 OG 3
Monteres som system stillas, kalt ramme stillas. Stillaset er ca 0,7m bredt og oppgang er
integrert i systemet, innvendig.
Utvendige trapper, utvendige konsoller, innvendig rekkverk, skjermer for sikring av tak
arbeid, sikring av fotgjengere er ekstra.
FASADE STILLAS
Stillas oppmontert inntil vegg med mer enn en faglengde (en faglengde = tårn).
LENGDE
Mål fra hjørne ytterspir til ytterspir (fig.1).
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HØYDE
Mål fra underlag til øverste topp håndlist/rekkverk (fig.1).

BREDDE
Mål fra ytterspir til innerspir.
SKRÅTT TERRENG
Når høyden mellom høyeste og laveste underlag overstiger 0,5m (fig.2).

Oppmåling:
1.

Horisontalt underlag
Måle faktisk oppmontert stillas (uavhengig av vegg) høyde gange lengde.

2.

Skrått underlag/ujevnt terreng
Måle høyeste spir i inntil 15m horisontalt lengde (inn i terreng)(fig.2).

3.

Stillas over innganger, porter, etc (fig.3)
Lysåpning som fremkommer ved stillas over port måles med faktisk høyde inntil
6m. Dette gjelder også stillas over en utbygging for eksempel midt oppe på vegg.

4.

Stillas på gavlvegg/møne (fig.4)
Stillas hvor en faglengde på toppen bygges høyere enn de(n) på sidene, måles også
de(n). Trekanter som fremkommer når det trekkes en linje fra topp øverste håndlist
til enden av stillas.

5.

Overlegg
Overlegg er der det plankes ut og monteres rekkverk mellom 2 stillaser. Disse
overleggene beregnes med minst 2m lengde.

6.

Stillas på tak/dekke etc
Målereglene gjøres gjeldende. Eventuelle bæringskostnader bør være lik tariff og
transport- og heisekostnader spesifiseres og belastes i tillegg.

7.

Ut/innsparing (fig. 5 og 6)
Ved eventuell ut/innsparing av fasader måles lengden av stillaset som lengden av
de faktisk monterte stillasfag, fra ytterspir til ytterspir i hvert fag. Eventuelle
overlegg kommer i tillegg.
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