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Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende fasadestillas på 
fortau Bryggen 7; Bergen 
 
Det er montert et fasadestillas på fortauet på Bryggen 7, som er så dårlig at det bør stanses 
umiddelbart. Her er det stor fare for at noe kan gå galt og at personer som er i nærheten kan 
skades. 

 
Stillaset har store svekkelser i bunnkonstruksjonen. Det er brukt utjamningsrammer som ikke 
er avstivet og fotsokklene er skrudd helt ut. Det er ikke brukt underlag under fotsokklene samt 
at bakken er skrå slik at den vertikale kraften har påført fotsokklene et moment som en kan se 
av bildene bøyer ut spirene. Første forankring er heller ikke før etter 5 m, slik at 
knekklengden er altfor stor, og tillatt belastning er redusert noe helt enormt. Dette fraviker ifra 
alt av monteringsveiledninger, og skulle vært beregnet. Da ville stillaset aldri vært utført på 
denne metoden. Selv lasttårnet som er montert for lagring av materiell er svekket i 
bunnkonstruksjonen ved at de har fjernet de nederste tverrbjelkene. 
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Siden stillaset er montert på offentlig grunn, og publikum kan gå inn under stillaset burde de 
vært sikret på en eller annen måte. Dette burde vært avtalt med eieren av den offentlige 
grunnen. 
Ut fra bildene ser det også ut at det arbeides på meget skrått tak, og da stilles det spesielle 
krav til gulv og rekkverk på den øverste plattingen. Det skal være et klasse C rekkverk etter 
NS-EN 13374, og da kan en ikke bruke vanlig fasadenett. Slikt nett hindrer ikke personer å 
falle ned, men kan fungere som skjerm slik at ikke smådeler faller ned. (Se NS 9700 punkt 
6.6.1. 
Det ser også ut som om de har montert stillasgulv (0,6 m brede) som fotlist på toppen. Dette 
medfører store økte vindkrefter, og ser en på kvaliteten av resten av stillaset så bør dere spørre 
om dette er beregnet.  
 
Oslo/Bergen, den 6.oktober 2016 
 
Stillasentreprenørenes Forening 
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