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Vi uddanner folk

Rulle- og bukkestillads, opstilling m.v.
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Kursusnr.:  45566 
  1 dag 

Individuel kompetence-
afklaring til bygnings- og 
anlægsstruktør.
Deltagerne kan opstille, ændre og ned-
tage rulle- og bukkestilladser i henhold 
til brugsanvisningen for den pågæl-
dende stilladsopstilling samt gældende 
lovgrundlag, således at stilladset er 
sikkert at arbejde på for de medarbe-
jdere, der efterfølgende skal anvende 
stilladset. 

Deltagerne kan foretage en vurdering 
af, om stilladset som helhed er planlagt 
opstillet forsvarligt, set i relation til 
opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal 
udføres fra stilladset, instruktionen fra 
arbejdsgiveren, leverandørbrugsan-
visningen og opstillingsvejledningen.

Deltagerne kan varetage egen og an-
dres sikkerhed ved opstillingen, og 
sikre at det udleverede materiel og 
værktøj anvendes korrekt ud fra viden 
om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig 
viden om jordbund, og byggemateri-al-
ers egnethed til fastgørelse mv. 

Deltagerne har viden om lovgrundlaget 
på området, herunder ansvarsfordelin-
gen i forhold til relevante aktører, og 
kan vurdere om stilladsmateriellet er 
forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og 
korrosionsskader. 

Uddannelsen opfylder kravet til særlig 
uddannelse i forbindelse med opstill-
ing, ændring og nedtagning af stillad-
ser højere end 3 meter jf. Arbejdstil-
synets bekendtgørelse nr. 727 af 29. 
juni 2004.

Stilladser og arbejdsplatforme er et 
uundværligt hjælpemiddel på en byg-
geplads, men det er også forbundet 
med mange risici at opstille og arbejde 
på stilladser og arbejdsplatforme, idet 
arbejdet ofte udføres i højden, i akave-
de arbejdsstillinger, og ofte indebærer 
det håndtering af tunge byrder. 

Desuden spiller den vejrmæssige på-
virkning en rolle i relation til de sik-
kerheds- og sundhedsmæssige forhold, 
både i forbindelse med opstillingen af 
stilladset og i forbindelse med arbej-
det på det. Derfor skal der iagttages 
en række sikkerhedsforanstaltninger, 
der imødegår de sikkerheds- og sund-
hedsmæssige risici ved arbejdet.

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.
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