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Referat af sikkerhedsmøde nr. 10
Dato/tid

Ugedag: Mandag

Dato: 07-12-2020

Tid: 11.00

Sted
Til stede

Firma

Referent
Fraværende

Afbud

Repræsentant

Tscherning
NCC TØM
Cotex
Øens VVS
Greenpipe
NCC
Arbejdsmiljøkoordinator

AT: Jesper
AT: Kim
AG:
AT: Torben Frank
AT: Sandro
AT: Arni Fridriksson
Jim Leonhardt

Optimal
Quistgaard
Christiansen og Essenbæk
Heibing
Dansk ventilationsrens
NCC EL
NCC

AG: Peter Kolind
AG:
AG:
AT:
AT: Mikkel
AG:
AT: Sebastian Jensen

Bilag
Næste møde

04-01-2021

Blå skrift er tilføjet på dette møde/referat – Sort med fra sidste referat
Nr.
Emne
01.00

Bemærkninger til sidste referat:
Iab.

02.00

Bemanding
FAG
Nedriver - Tscherning
Tømrer - NCC
VVS – inkl. Isolatører - Øens
Murer - Quistgaard
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Ansvar

Udføres
senest d.

Antal
9
4
3–6
2
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Side 1 af 5

Faldstammecoating - Grenpipe
Rengøring
Stillads - Heibing
Nr.

4
0-2
0-2

Emne

Ansvar

EL - NCC
Facadeafrens - Cortex
Maler - Optimal
Låsesmed - ILOQ
Altan beton rep. – Christiansen & Essenbæk
Blikkenslager – RB Madsen
Dansk ventilationsrens
Miko gulve
Fuge fighters
Murer Robert Gregil
Maler altaner
Bemanding i alt de kommende 14 dage

0-2
2
0-2
0-2
6
0-2
0-2
0
0-1
0-1
3
33 – 52

02.01

Opstartmøde for nyansatte.
Byggepladsintro afholdes efter aftale, mandage kl. 7.15 på
byggelederkontoret – Aftales på forhånd med Jim

03.00

Perioden siden sidste møde:
Tilbageblik:
FSB har en kontaktperson som fremover kommer jævnligt på
pladsen, hun/han tager dialogen med de beboere som har
behov for det, samt deltager når der for registreres inden
opstart i lejlighederne

Udføres
senest d.

FSB

Varsling af ansatte på byggepladsen.
(Her registreres medarbejdere, der har fået en skriftlig advarsel – samt årsag til
varslen.)

Iab.
Kommende periode.
Rengøring og flytning af beboereffekter i kælder pågår
Skære faldstammer i top og bund for Grenpipe opg 43 -41
Skære bøsninger
Udskiftning af stigestrenge J M gade opg 6-8
Udskiftning i kælder af stikledninger pågår
Lægtning og lægning af tagflade etape 2, 7 rygninger mangler
Efterse vinduer opg. 43
Demontere køkkener opg 43
Genmontere køkkener opg 6 og 8
Relining opg 43
Rensning af ventilationskanaler pågår, koordineres med VVS
arbejder
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Tscherning
Tscherning
Tscherning

VVS
VVS
TØM
TØM
TØM
TØM
Greenpipe

DVR/
NCC
Side 2 af 5

Nr.

04.00

05.00

Blikarbejder på tag etape 2 pågår
Opstilling af stillads etape 3-4 pågår, overdækning kranes
tirsdag uge 51
Altan afrensning etape 3 pågår gård uge 50 J M gade starter
uge 51
Rep. på baderum diverse pågår
Rep. af altan forplader etape 2 afsluttet, etape 3 umiddelbart
efter Cortex
Maling af altan forplader etape 1 pågår

Blik
stillads

Emne

Ansvar

Udboring af gennemføringer pågår løbende (koordineres med
VVS/nedriver)
Mangelafhjælpning
HUSK! At koordinere så der ikke er for mange i lejligheder
samtidig
Altanvæg isolering etape 2 pågår

VVS/
Nedriv
Alle
NCC

Cortex
Mur
Mur
Mal
Udføres
senest d.

Murer

Fordeling af opgaver:
Husk fodmand ved hejsning og kraning
Tjekke spritdispensere i opgange og skure
Man må IKKE forlade lejligheder uden af sikre at døren er låst,
heller ikke i kortere tid !! HUSK DET!!

ALLE
NCC
ALLE

Altid
Jævnligt
Altid

Resultat af Mønsterarbejdsplads
Mønsterrunder foretages ugentligt, mandage ca. 8.00, den
udsendes i Dalux.
I bedes Lukke opgaverne med en kommentar eller et billede af
tingene er udført

ALLE

Altid

Planlægning af fremtidige aktiviteter
Heibing Under
Der kranes overdækning etape 2 til 3 tirsdag uge 51, der vil
være afspærrede områder under kraningen samt fodmænd i de / NCC kraning
områder der kranes hen over

Afskærmning/afspærring
HUSK altid at afspærre eller have fodmand ved kraning og
lignende

Alle

Altid

Alle

Altid

Skiltning
Iab.
Byggeplads
Der er opsat sprit dispensere på alle etager i de opgange der
arbejdes i, brug dette både før og efter besøg i lejligheder. Der
er også i alle skurene / Varsling om der er mulighed at vi skal
bruge mundbind i lejligheder
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Nr.

Hvis man har materialer eller materiel på reposer, skal det
placeres så beboere kan komme forbi, brug evt. mellem reposer
Ledninger der ligger på trapper skal vær være trukket så korte
som muligt og så de generer mindst muligt
Det blev aftalt at klarmelding af rum efter asbest sanering gives
på leanmøder fremover så der ikke er misforståelser. Evt.
ophænge en plan over færdigmeldte områder
Vær opmærksomme på at overholde de aftaler der er omkring
håndtering af Covid19.
Antallet af smittede stiger igen!
Brug håndsprit – Hold afstand – ikke for mange samlet - ikke
kramme og kysse hinanden (med mindre man bor sammen)
HUSK – Der må ikke køres ind på stålpladerne før kl.700 og der
må ikke gå på stillidsen før kl. 700

Alle

Altid

Alle

Altid

NCC/
Alle

Fremover

ALLE

Altid

Emne

Ansvar

Udføres
senest d.

Der er et problem med jeres leverandører bakker ind på pladsen ALLE
uden bakalarm, der er JERES ansvar at Jeres leverandører har
bakalarm eller fodmand når de skal ind
Der skal stilles andet end håndsprit op i spiserummet til aftørring Arnfri
af borde og der bør sættes firmanavne samt tekst om aftørring
på alle borde (Dansk/Polsk) – Dette blev aftalt på dagens møde
Strømmen på hejs på etape 2 slår fra jævnligt. Ledninger er
ALLE
skiftet, tilstræb ikke at trykke på 2 etager samtidigt

Stillads
Ingen ændrer på stilladserne uden forudgående aftale med Alle
ARNFRI eller stilladsfirma
Alle
Husk daglig oprydning på stilladser og at holde adgang fri for
materialer og materiel
Oprydning
Husk daglig oprydning samt at fjerne (støvsuge) støv væk
Alle
Det er en god ide af lægge sit affald på paller, hvis man ikke Alle
umiddelbart kan bortkøre det, så kan andre flytte det rundt hvis
det står i vejen

Altid

Altid
Dagligt

Dagligt
Hver
gang

Værn
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj
Husk det er brugeren af el værktøj som er ansvarlig for det
daglige eftersyn

Alle

Øvrigt

06:00

Plan for Sikkerhed og Sundhed
Gældende PSS står altid i byggelederskuret
Gældende rev. 23-04-2020
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PSS revideres ved behov

07.00

JLE

Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidste
møde.
Alle arbejdsulykker på byggepladsen skal registreres og indberettes til NCC.
Registreringen omfatter alle timelønnede medarbejdere på byggepladsen,
herunder fagentreprenørens UE’ er.
HUSK: Kopi af påbud, forbud, strakspåbud, ulykkesanmeldelser, int.
undersøgelser, tæt-på ulykker mm til ulykke@ncc.dk

Ulykker med fravær.

Ulykker uden fravær (uheld)

Tæt på ulykker:
Nr.

Emne

Ansvar

08.00

Antal kalenderdage siden sidste arbejdsulykke.
Antal kalenderdage uden arbejdsulykker: 208
Næste fejring af dage uden arbejdsulykker: 365

09.00

Orientering om påbud og forbud fra Arbejdstilsynet
Hvilke påbud/forbud er der givet, og hvem har fået til opgave at
udbedre eller rette på tingene, og hvad er der lavet.

10.00

APV og ajourføring af APV
APV’ere bedes afleveres til gennemsyn hvis de er revideret -

11.00

Udføres
senest d.

ALLE

Eventuelt
Har man arbejde på pladsen de kommende 14 dage. Er der krav
om deltagelse på sikkerhedsmøder.
Det er aftalt med FSB at der ikke arbejdes mellem jul og nytår,
dvs. sidste arbejdsdag på pladsen i år er d. 23/12-2020
Sikkerhedsmøde som skulle have været d. 21/12 rykkes til
04/01-2021
Håber at i alle må få en god jul og et festligt nytår på trods
af Corona
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