Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Jan Grønningen <jangron@trondelagfylke.no>
28. februar 2019 14:07
Torbjørn Brandt
Fwd: Info vedr paviljongsaken
Utdrag fra tilsynsrapport Trondheim.PNG

Få Outlook for iOS <https://aka.ms/o0ukef>

Fra: Vidar Sagmyr <vidar@sagmyr.no <mailto:vidar@sagmyr.no>>
Sendt: torsdag, februar 28, 2019 1:14 pm
Til: Søraas, Pål Martin
Kopi: Curt Herbert Haglund
Emne: Info vedr paviljongsaken
Hei!
Ser i tilsynsrapporten fra Charlottenlund følgende:
«Arbeid med montasje av moduler var ferdigstilt og arbeidet med tekking av tak var avsluttet. Det ble
informert om at dette hadde blitt utført ved bruk av sikkerhetssele og fallsikringsutstyr. Arbeidstilsynet
veiledet i forhold til at slikt utstyr kan kun brukes ved kortvarig arbeid og der det ikke er mulighet for å
benytte kollektive sikringstiltak. Arbeidstilsynet observerte at restarbeid med montasje av blekk på
byggets korte sider ikke var ferdigstilt og informerte byggherren og hovedbedrift Rcontainer om at stillas
eller annen kollektiv sikring skulle benyttes for dette arbeidet. Dette ble forstått og tiltak vedrørende
dette iverksatt av hovedbedriften Rcontainer As ved Olav Fykse.»
Da RVO Curt H. Haglund besøkte anlegget noen dager tidligere fikk de også klar beskjed om at kun
fallsikringssele ikke var tilstrekkelig.
Dette ble bekreftet og forstått av både Timbeco sin formann og av Rcontainer sin byggeleder på stedet.
Curt varslet også gutta fra Nidarvoll Byggservice, som jobbet utendørs, om at de måtte sette opp stillas
for Timbeco.
Curt påpekte også behovet for kurs i varme arbeider for den som jobbet med sveising av takbelegg og
innvendige gulvbelegg, etter som dette virket å være ukjent for både Timbeco og Rcontainer.
Og som nevnt på telefonen så fikk vi flere henvendelser fra vitner som gikk på at det foregikk arbeid på
kveldstid på paviljongene. Altså i strid med Rcontainer sin uttalelse i Adressa i dag om at de kun jobbet
inntil 9 timer pr dag.
Ikke sikkert dette er info du har behov for nå, men ville uansett si fra.
Kanskje du kan videresende dette til representanten fra Revisjon Midt-Norge, i tilfelle dette skulle være
av interesse for dem?
Her er det jo mye som tyder på at både Rcontainer og Timbeco har store mangler når det gjelder HMSog SHA-arbeidet sitt.
Tviler på at fylkeskommunen har kontrollert dette ihht kravene i byggherreforskriften. Byggherren plikter
jo å føre tilsyn med at planen etterleves i det daglige arbeidet…
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