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Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på 
fortauet i Stortingsgata og Henrik Ibsens gate rett ved Nationaltheatret 
stasjon. 
 
På fortauet rett ovenfor Nationaltheatret er det montert et fasadesstillas som er 35 m høyt, og 
som dessuten fungerer som en vegg for stillastaket som er montert over hustaket (Tak over 
tak). Stillaset er montert av Haki spirestillas. 
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Ser vi nærmere på bunnkonstruksjonen til dette stillaset, oppdager vi mange farlige forhold. 

  
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. Dette har nok stillasmontørene forstått siden de har dublert enkelte av de nederste 
spirene. 
Folk kan også klatre i stillaset, og derfor burde stillaset vært utformet og sikret slik at dette 
ikke kan skje. 
Skjer det en påkjørsel eller at stillaset blir overbelastet, eventuelt pga. snølaster eller andre 
uforutsette ting pga. dårlige beregninger vil stillaset falle over inngangen til Nationaltheatret. 

Haki har spesialutstyr for å løse slike oppgaver. Se vedlegg Haki Tripod.se.  
 
Jeg regner med at det er mange problemområder vedrørende dette stillaset. Oslo kommune 
har krav til gangtunnel når ikke kravet til minimum gangbar bredde på utsiden av stillaset er 
1,5 m. Enkelte av spirene er vel også montert mindre enn 0,6 m fra kanten av fortauet, og da 
burde stillaset vært sikret mot påkjørsel enten ved bruk av "New Jersey stein", eller annen 
sikring. 
Det neste er at stillaset fungerer som vegg i et "tak over tak". Dette betyr at konstruksjonen 
faller under Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt regelverk. Da skal konstruksjonen 
beregnes etter TEK 10, men ser en på stillaskonstruksjonen så ser det ikke slik ut. Igjen er det 
vel Oslo kommune sitt ansvar? 
 
For meg ser dette stillaset farlig ut, og bruken av stillaset burde vært stoppet før det skjer en 
ulykke, men Arbeidstilsynet er kanskje ikke part i dette før ulykken har skjedd? 
 
PS. Siden bildet ble tatt 11. november har de startet demonteringen av "tak over taket", slik at 
alt er på vei ned. Det hadde allikevel vært greit med Arbeidstilsynets vurderinger av dette 
stillaset. Skal det meldes som tips til Arbeidstilsynet, eller er det andre som skulle hatt tipset? 
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Sikring av fortau og stillas kan være en stor del av kontraktsummen, og det er ikke bra at 
useriøse aktører dropper dette for å få konkurranse fortrinn 
 
 
Oslo, den 14. november 2016 
 
Stillas Entreprenørenes Forening 
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