
 

  

MONTERINGSVEILEDNING-RAM 
FASADESTILLASER 
Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en 
oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler og veggfester. 
Delta RAM fasadestillas er typegodkjent for belastningsklasse 3 (200 kg/m2) som er egnet for adgang til for 
eksempel inspeksjonsarbeid og maler arbeid. Det tillates å lagre lett materiell som skal forbrukes 
(maling/rengjøringsmidler etc.) 
Vi håper alle vil bruke denne anvisningen for å sikre en riktig montering av stillaset. Hensikten er å forebygge 
ulykker og gjøre arbeidsplassen sikker. 
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1. Teknisk beskrivelse og generelle retningslinjer for montering og 
bruk av stillaser. 

1.1. Karakteristikk av fasadestillaser av type Delta RAM 
 
Rammestillaser er meget stabile systemstillaser, med tversgående rammestativbredde på 0,73 m langsgående 
faglengder på 3,07 m., 2,57m, 2,07 m., 1,57 m. Konstruksjon av stillaset gir mulighet til å montere plattformer 
(plattformer) med 2 m. vertikal avstand, men tillater også en annen etasjehøyde ved bruk av utjevningsrammer. 
 
Rammestillas tillater meget rask og sikker bekledning av byggkonstruksjoner. Ved bruk av støtter (konsoller) og 
bærebjelker kan man bekle med stillaser objekter som har komplisert form.  
 
Disse stillaser kan benyttes som arbeidsstillaser, beskyttelse, og som støttende konstruksjon for takets bærebjelker i 
skjermer som sikrer bygninger under vinterlige forhold. 

1.2. Liste over normer og forskrifter som gjelder for stillaser 
 
Nedenstående retningslinjer for bruk av stillaser ble utarbeidet med støtte fra følgende dokumenter: 
 

 NS-EN 12810-1 Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer-Del1: Produktspesifikasjon 

 NS-EN 12810-2 Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer-Del2: Spesielle prosjekteringsmetoder 

 NS-EN 12811-1 Utstyr for midlertidige arbeider-Del1: Stillaser/Ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler 

 NS-EN 12811-2 Utstyr for midlertidige arbeider-Del2: Informasjon om materialer 

 NS-EN 12811-3 Utstyr for midlertidige arbeider-Del3: Belastningsprøving 

 Forskrift, best.nr. 500 Forskrift om Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 

1.3. Generelle retningslinjer for montering og lagring av stillaser 
 
 I. Fundamentering og underlagets bærekraft bør fastsettes iht. tabell 1: 
 
II. Ved montering av stillaset bør man benytte seg av vaterpass for å kunne 
sette opp korrekt grunnivå. Man bør bruke fastnøkkel 19mm/22mm og hammer 
for å feste rekkverk og sammenføyninger med kiler. 
 
III. Ved montering skal man kun benytte godkjente stillaskomponenter. 
 
IV. Avstiving av veggfast stillas foregår på stillasets ytre plan, som er parallell 
med veggflaten. Diagonalavstivinger skal plasseres i minst hvert femte felt av stillasnett. På hver etasje bør det finnes 
minst to avstivere som går i motsatt retning i forhold til hverandre. 
 
V. Det tillattes å vide ut stillasplattformen ved bruk av 0,36 m og 0,73 m konsoller. Konsoller med dimensjon 0,36 m kan 
monteres på stillasets indre side (fasadeside) på alle nivåer. Stålstøtter med dimensjon 0,73 m kan monteres på 
stillasets ytre side, i øverste eller valgfri etasje, forutsatt at vedkommende etasje, og etasjer over og under denne, festes 
mot veggen. 
 
VI. Fasadestillaser tilhører belastningsklasse 3 med tillatt belastning på 2 kN/m

2 
(200 kg/m

2
) for bredde B=0,73 m. 

 
VII. Under lagring og transport bør en særlig se til at stillaselementer lagres på en korrekt måte og sikres mot ugunstig 
påvirkning. 
 
VIII. Kriterier for reparasjon og kassering. Det er ikke tillatt å bruke elementer som har spor av korrosjon på 
sammenføyningssteder (sveis). Elementer med synlige spor av skader kan ikke tas i bruk. Det er forbudt å reparere 
konstruksjonens bærende elementer, dvs. rammer, avstivere og regulerbare føtter (understøttelser).  

Tabell 1 
Grus og stein 500 kN/m² 
Standardisert asfalt 500 kN/m² 
Fast grov sand  375 kN/m² 
Asfalt 300 kN/m² 
Fast fin sand 250 kN/m² 
Løs fin sand 125 kN/m² 
Leire 80 kN/m² 
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2. Montering av stillaser inntil 34 m høyde 
 
Nedenstående retningslinjer for montering og bruk er formulert for typiske bruksområder for fasadestillaser. I forbindelse 
med disse bruksområder kreves det ikke stabilitetsberegninger. 
 
Stabilitetsberegninger bør gjøres ved bygging av følgende konstruksjoner: 
- Konstruksjoner som blir utsatt for vindbelastning 
- Konstruksjoner som monteres på en måte som avviker fra typisk veggfast utforming, som er beskrevet i denne   
  veiledning. 

2.1 Forberedende arbeid 
 
Før montering tar til, bør man kontrollere at alle elementer som inngår i stillaset er i god teknisk stand. 
 
Til montering kan kun de elementer som er i upåklagelig teknisk stand brukes. Elementer kan ikke ha skader i form av 
sprekker, bøyde sammenføyninger, bøyde brokroker, bulker og deformasjoner av rettlinjethet, skader på gjenger i 
sammenføyningsskruer, og lignende. 
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2.2 Monteringstrinn 
 

2.2.1. Trinn I - Grunn nivå 

Montering av stillas begynner fra det høyeste punkt i terrenget hvor stillaset skal stå. Plasser i riktig avstand justerbare 
bunnskruer, uten å skru ut vingemutteren. Legg frem rekkverkene for anvisning av avstand mellom 
rammene/bunnskruene. Sett de to første rammene på bunnskruene og bind dem sammen med rekkverk. Forsett 
eventuelt med neste felt. Rekkverkene festes i kransene (Bilde 3-8), pass på at kilene er åpne (Bilde 4-5) og plasser 
begge rekkverk i kransene før kilen settes på plass. Slå fast kilen. 
Kontroller at avsand til vegg ikke overstiger 30cm (Bilde 9). Bruk vater til å rette alle monterte felt vannrett og loddrett.  

Bilde 1 Bilde 2  Bilde 3 

Bilde 4 Bilde 5 Bilde 6 

Bilde 11 Bilde 10 Bilde 9 Bilde 8 

Bilde 7 
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2.2.2. Trinn II – Avstiving og plattformer 
Velg et felt for platting med stige og luke. Legg platting på rammenes tverrbom/U-profil. Sett inn den flate enden av en 
diagonal gjennom hjørneplaten på rammen (Bilde 16-17). Den andre enden av diagonalen skrues fast til nedre ende på 
motsatt ramme (Bilde 18-20). Stillaset skal diagonalavstives iht. kapittel 2.4. Retningslinjer for veggfesting og 
montering av avstivere. 
  

Bilde 12 Bilde 13 Bilde 14 

Bilde 15 Bilde 16 Bilde 17 

Bilde 18 Bilde 19 Bilde 20 
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2.2.3. Trinn III - 1.etasje 
Legg ned stige og åpne luke for tilkomst til neste nivå. Plasser rammer og bind sammen med rekkverk. Enderekkverk 
monteres i hver ende av stillaset (Bilde 26). Rammene sikres med låsebøyle (Bilde 27). Sikre stillaset med veggfester 
før neste nivå (Bilde 28) og iht. kapittel 2.4. Retningslinjer for veggfesting og montering av avstivere. Legg på 
plattinger til neste nivå. For beste tilkomst monteres plattinger med luke og stige i samme felt, annen hver vei. 
Diagonalavstving montres også i samme felt, annen hver vei. Det er ikke nødvendig at diagonalavstiving er i samme felt 
som lukeplattinger.  

Bilde 21 Bilde 22 Bilde 23 Bilde 24 

Bilde 25 Bilde 26 Bilde 27 

Bilde 28 Bilde 29 Bilde 30 



MONTERINGSVEILEDNING - DELTA RAM  2012
 

 
  
 Side 9 av 16 
 
 
 

 

2.2.4. Trinn IV – 2. til øverste etasje 
Legg frem deler til neste nivå slik at de er lett tilgjengelig. Ved flere nivåer, fortsett som i Trinn III. 
På øverste nivå monteres rekkverksrammer (Bilde 33) og rekkverksstøtter (Bilde 34) som sammenbindes med rekkverk. 
Fotlister monteres på alle etasjer over 2 meter (Bilde 35). Husk å sikre alle rammer og fest veggfester iht. skjema.  

Bilde 31 Bilde 32 Bilde 33 Bilde 34 

Bilde 35 Bilde 36 Bilde 37 
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2.3 Andre retningslinjer for montering som er viktige mht. sikkerhet 
 

2.3.1. Sikring ved arbeid på taket. 
For å sikre arbeidet som utføres på taket, monterer man på stillasets 
øverste nivå støtte ramme og monterer gitter netting eller henger opp 
beskyttelsesnett på disse (Bilde 38) 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. Montering av hjørner. 
Feltene som går sammen i hjørnene kobles slik at rammenes ytre rør 
kobles sammen ved hjelp av et rørstykke og to faste klips (Bilde 39). 
Rør som binder sammen to felt utgjør samtidig en sidesikring. 
Rommene mellom feltene dekkes med plattinger eller plank, som skal 
sikres mot å bli tatt av vinden. 

 
 
 
 
 

2.3.3. Gjennomganger under stillaset 

For å gjøre gjennomgangen under stillaset mulig, monteres fortausrammer 
(Bilde 40). Rammene må være koblet til hverandre med langsgående 
horisontalstag i tillegg til rekkverk og diagonalavstiving som ellers. Stagene 
bør utføres direkte over vingemuttere på bunnskruene, parallelt med 
fasaden. Maksimal høyde for stillas, hvor gjennomgangsrammer brukes, er 
24 m., forutsatt at andre etasje er veggfestet i alle rammene. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.4. Innkjøringsport under stillaset. 
For å lage en port under stillaset brukes bærende gitterdragere, 
som festes på ytre sider av rammene ved bruk av faste klips. Hver 
drager festes med 4 klips til rammen (Bilde 41).. Hvis portens 
bredde overstiger 3,07 m., bør man montere en utjevningsramme 
på 0,66 m, som man kan sette rammene til følgende etasjer på  
 
En bærende gitterdrager kan ikke erstatte mer enn 2 felt. For 
stillaser med høyde over 20 m. er det forbudt å lage 
innkjørsporter. Ved bruk av utvidelseskonsoll (type 0,73 m.) over 
en gitterdrager, får stillasets høyde ikke overstige 12 m. 

  

Bilde 38 

Bilde 39 

Bilde 40 

Bilde 41 
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2.3.5. Utvidelse av stillaset. 
For å utvide arbeidsflaten på 
stålstillaser utover eller innover, 
monterer man konsoller (Bilde 42 og 
42A). Konsollene bør monteres i 
høyde med åpninger i rammenes 
kjørneplate. Belastning på 
plattingene som ligger på konsoller 
får ikke overstige belastninger som 
er tillatt for hovedplattformen  

 

2.3.6. Beskyttende tak. 
For å ivareta sikkerheten til personer som går forbi stillaset, 
monterer man beskyttende tak. Konsoller 0,73 m., kobles til 
rammen gjennom hjørneplaten på rammen (Bilde 43). Hver 
ramme som bærer beskyttende tak må festes til bygningen med 
veggfester. Takkonsollen belegges med plattinger. 

 

  

Bilde 43 

Bilde 42 Bilde 42A 
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2.4. Retningslinjer for veggfesting og montering av avstivere 
  
Retningslinjer for veggfesting vises på nedenstående skjema. 

2.4.1. Diagonalavstivere og veggfester 

Retningslinjer for festing: 

- Begynn festing fra andre nivå; fest ved 
hjelp av avstandsfester og to 
normalkoblinger. 
- Fester bør plasseres symmetrisk over hele 
flaten. 
- Vannrett avstand mellom to fester bør ikke 
overstige 6 m. (fest annethvert felt). 
- Loddrett avstand mellom fester bør ikke 
overstige 4 m. (fest annethvert nivå). 
- Hver rekke av fester bør gå helt ut til siden 
av stillaset. 
 

Retningslinjern for montering av 
diagonalavstivere: 

- Diagonal tårnformet avstiving bør føres 
oppover med motgående sikksakk. Minst 
hvert femte felt skal avstives. 
 - Diagonalavstivere skal plasseres 
symmetrisk i stillasets lengde. 
 
  

Plassering av avstivere og skjema for veggfesting 

Veggfeste 

Diagonalavstive
re  

Stige 
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2.4.2. Retningslinjer ved montering av bærende portelementer 
 

  

Plassering av avstivere og skjema for veggfesting av gjennomkjøringsporten 

Veggfeste 
 

Diagonalavstiving 
 

Stige 
 

Dobbelt-V veggfeste 
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3. Sikkerhetsregler for bruk av stillaser 
 
Gjør deg kjent med de til en hver tid gjeldende regelverk og foreskrifter for oppføring og arbeid i stillaser.  
Under arbeid som utføres på stillas bør man overholde generelle HMS regler i samsvar med gjeldende 
regelverk.  
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