
Erfaringsoverføring
Person faller ned fra stillas

ÅRSAKER:

Direkte årsaker:
Mangelfullt stillas: Skadede tråkker på løst sparkebord der stillaset 
mangler stillasgulv. Sparkebordet gir etter og skadede faller ca. 2 
meter og treffer underliggende stillasnivå.
Stillas ikke sperret av etter endring: Stillaset var endret, og innvendig 
atkomst med stige fjernet uten at stillaset var fysisk sperret av.
Bruk av stillas som ikke var merket med grønt skilt

Mulige bakenforliggende årsaker:
Manglende kjennskap / respekt til rutine eller krav:
• Det var gjort endringer på et stillas som hadde øverste stillasgulv 

høyere enn 2 meter over bakkenivå uten å ha nødvendig opplæring 
for å gjøre dette iht. forskriftskrav.

• Flere RUH og tidligere ulykke i stillas i Betonmast viser at det kan 
være en ukultur i selskapet for at mindre endringer av stillas kan 
gjennomføres uten å involvere stillasleverandør (og egen 
anleggsledelse).

Manglende opplæring:
• Skadede hadde ikke blitt gitt brukeropplæring i stillas iht. 

forskriftskrav
Mangelfull planlegging/ledelse:
• Prosjektledelsen har ikke kartlagt opplæringsbehovet for brukere 

av stillas i prosjektet.
Mangelfull styring av stillasleverandør og UE
• Samtlige kontrollerte stillas hos UE manglet synlig skilting
• Flere stillaser viser seg å være endret/bygget om i prosjektet
• Det er ikke gjennomført oppstartsmøte med UE.
Manglende erfaring/kompetanse:
• Arbeidsledelse hos Betonmast har ikke identifisert store mangler 

på stillas i forbindelse med oppstart av jobben
• Ansatte hos UE identifiserer ikke mangler, eller risiko ved å benytte 

sparkebord for plassering av fot.

HENDELSE:
To malere jobbet med å sparkle veggoverflater i en trappesjakt. Arbeidet ble 
utført fra et lett-/rammestillas. De jobbet på hvert sitt nivå på stillaset. 
Maleren som jobber øverst, på nivå 2, jobbet seg i retning mot 
trappereposet i hjørnet (se bilde under). Om lag en meter fra reposet, 
mangler stillaset stillasgulv/plattform og maleren tråkker på et løst 
sparkebord på kanten. Sparkebordet gir etter og maleren faller ned ca. 2 
meter til nivået under. Fallet medførte to brudd i venstre arm og brist i 
ribbein.

Funn i forbindelse med granskningen viser at noen tømrere to dager i forkant 
av ulykken hadde demontert stillasgulvet. Endringen ble gjort i forbindelse 
med annen jobb som skulle utføres i området. Stillaset ble ikke tilbakeført 
slik det opprinnelig var bygget og godkjent, etter at jobben var utført. 
Innvendig atkomst med stige ble også fjernet.

.

TILTAK:

Prosjekt:
• Sikre tilstrekkelig planlegging, samt kompetanse/opplæring for 

montering, demontering og endring av stillas iht til forskrift om 
utførelse av arbeid (§17-2)., hvis andre enn stillasentreprenør har 
behov for å utføre dette. 

• Sikre tilstrekkelig brukeropplæring i stillas. Intern instruks for 
stillasbruker må gjøres tilgjengelig for alle som planlegger arbeid fra 
stillas, samt at prosjektledelsen ser til at denne benyttes.

• Riktig utfylt grønnskilt skal være hengt opp godt synlig på alle stillaser 
(også rullestillaser)

• Stillas som ikke er godkjent for bruk skal fysisk stenges/sperres av og 
merkes.

• Alle stillas skal gås over og sjekkes av kvalifisert personell (ekstra 
kontroll utover avtalt kontrollfrekvens etter hendelsen).

• Gjennomføre oppstartmøte HMS/KS med alle UE. 

• Håndverkere og formenn/arbeidsledere skal aktivt ta i bruk 
sikkerhetssamtalen ved morgenmøter eller bas-møter ute på 
prosjektet. 

Underentreprenør:
• Sikre tilstrekkelig kompetanse og brukeropplæring i stillas. 

Selskap:
• Gjennomgang av Læringsark med erfaringsoverføring i alle prosjekt i 

selskapet.

• Sørge for at oppstartsmøter gjennomføres med alle i samtlige 
prosjekt. 

• Ta initiativ til økt bruk av Sikkerhetssamtalen i alle prosjekter. 

Gipshjørnet 

den skadede 

jobbet med. 

Den skadede har forklart at han stod 

plassert med en fot på plattformen til 

stillaset, og satt en fot på sparkebordet. 

Sparkebordet gir etter, og skadede

faller ned fra stillaset. 

Her var opprinnelig stillasgulvet 

som ble fjernet av tømreren 

noen dager før ulykken. 

Henvisning til interne instrukser:

• Instruks – Arbeid i høyden

• Instruks - Stillasbruker (Norsk-Engelsk-Polsk-Litauisk

• Rutine montering og demontering av stillas

• Momentliste - planlegging og bestilling av stillas

ØVRIGE OBSERVASJONER
• Skadede er ansatt hos UE av UE
• UE ligger etter en stund bak prosjektets fremdriftsplan
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