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Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på 
fortauet i Møllergata 6, 0179 Oslo. 
 
På fortauet i Møllergata 6 er det montert et innkledd fasadestillas som er 14 – 16 m høyt, og 
hvor det er montert takbøyler inn over taket som gir ekstra vindkrefter på veggen. Stillaset er 
montert av Haki spirestillas. 

 
 
Ser vi nærmere på bunnkonstruksjonen til dette stillaset, oppdager vi mange farlige forhold. 
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For at publikum skal kunne gå under stillaset har stillasfirmaet fjernet de nederste 
tverrbjelkene, med det resultat at kraften som spirene kan føre ned til bakken er vesentlig 
redusert. I tillegg er fotsoklene skrudd så langt opp, at også dette er farlig. 
Monteringsveiledningen til Haki krever lengde og tverrbjelke på første leppe/knutepunkt, slik 
at dette er stillas som skal styrke-beregnes både etter § 17-8 og vind-beregnes etter §17-7.  
Skulle dette stillaset vært utformet slik at folk kan gå under det, burde det vært brukt tripod 
spir. Se vedlegg Haki Tripod.se.  
 
Det er flere problemområder vedrørende dette stillaset. Oslo kommune har krav til sikring av 
stillaset mot påkjørsel når stillaset er montert mindre enn 0,6 m fra kanten av fortauet. Da 
burde stillaset vært sikret mot påkjørsel enten ved bruk av "New Jersey stein", eller annen 
sikring. 
 
Ut fra det vi ser er dette stillaset farlig og videre bruk burde vært stanset. Stillaset er innkledd 
og det stilles store krav både til antall forankringer og kraften de skal tåle. Dette er det 
vanskelig å vurdere ut ifra bildene. 
 
 
Oslo, den 14. november 2016 
 
Stillas Entreprenørenes Forening 
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