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Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på 

fortauet i Grensen 13, 0159 Oslo. 
 

På fortauet i Grensen 13 er det montert et innkledd fasadestillas som er 14 – 16 m høyt, og 

hvor det er montert utvendig skjerm på stillaset som gir økte belastninger. 

Stillaset er montert av Layher rammestillas. 

 
 

Ser vi nærmere på bunnkonstruksjonen til dette stillaset, oppdager vi mange farlige forhold. 
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Bunnkonstruksjonen er avsluttet på spirerammer som ikke er avstivet sideveis med 

rekkverksrammer eller enkle rekkverk, samt at fotsoklene er skrudd maks opp. Det ser også ut 

som det er brukt dårlige underlagsplank. Under enkelte av spirerammene er det også brukt 

utjamningsrammer som heller ikke er avstivet. I følge monteringsveiledning skal det legges ut 

gulv for å stive utjamningsrammene, men her er disse droppet slik at klesforretningen bruker 

plassen til utstilling. Dette er en stor svekkelse av stillaset. I dette stillaset burde de variert 

faglengdene slik at annenhver faglengde var stivet av helt ned til bakken.  

Der det brukes slike utjamningsrammer skal første forankring flyttes et hakk ned i forhold til 

vanlig forankring Når det i tillegg også er montert skjerm, som gir økte horisontale krefter, og 

som krever forankring både oppe og nede, blir dette farlig hvis forankringene ikke er montert. 

Det ser ikke ut på bildet som om disse er montert. 

Det som går klart frem av bildene er at det mangles diagonalavstiving helt ned til bakken. På 

dette stillaset burde det vært 2 fag som var diagonalavstivet ifra topp til bunn. Det er heller 

ikke montert sparkebord på en eneste høyde. Et nett kan fungere som en skjerm, men kan 

aldri erstatte sparkebord der det arbeides. Hvis det ikke skal arbeides her er det ikke krav til 

sparkebord, men da burde stillaset vært fysisk avsperret slik at brukerne ikke fikk brukt disse 

delene av stillaset.  

Det er også montert skjerm på utsiden av stillaset. Da er det krav at skjermen skal være tett 

helt inn til veggen, men slik ser det ikke ut på bildet.  

 

Dette er et stillas som går så langt på utsiden av Layhers monteringsveiledningen at dette 

stillaset skal styrke-beregnes både etter § 17-8 og vind-beregnes etter §17-7.  

Ut fra det vi ser er dette stillaset farlig og videre bruk burde vært stanset.  

 

 

Oslo, den 4. april 2017 

 

Stillas Entreprenørenes Forening 


