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Punkt 0.0 - Mødets formål

Sikkerhedskoordinatoren afholder sikkerhedsmøder i Radiohuset hver 14.  dag jf. 
PSS. Sikkerhedsmøderne skal være fremadrettede og dreje sig om de sikkerheds-
foranstaltninger, der skal træffes i fællesområderne, og behov for koordinering
med DR i byggeperioden.
Møderne afholdes mest hensigtsmæssigt efter byggemøderne.



Punkt 1.0 – Bemærkninger til sidste referat

- eventuelle misforståelser fra referentens side

- klarlægning af uenigheder i forbindelse med refererede formuleringer 



Punkt 2.0 – Aktiviteter og initiativer siden sidste møde

- evaluering af de sidste 14 dages arbejder på byggepladsen

- gennemgang af eventuelle problematiske arbejdsprocesser

- gennemgang og validering af eventuelle forebyggende initiativer fra 
entreprenør/bygherre

-evaluering af levering/placering af leverede materialer i den forgangne periode

-gennemgang og validering af notater fra sikkerhedsgennemgang

-statiske problemstillinger i forbindelse med renovering af bærende kantbjælke



Punkt 3.0 – Kommende aktiviteter – koordinering af fælleso mråder

- gennemgang af de kommende 14 dages arbejder på byggepladsen

- status for stilladsopsætning + planlægning af behov i kommende periode

- gennemgang af eventuelle særlige arbejdsprocesser

- varmt arbejde

- asbest

- statisk kritiske arbejder

- skiltning på pladsen



Punkt 4.0 – Tids- og bemandingsplan

- Gennemgang af tidsplan i forbindelse med særlige arbejder

- varmt arbejde

- asbest

- Gennemgang af tidsplan i forbindelse med kritiske leverancer og kranarbejder

- Forventet bemanding fra de enkelte entreprenører 

- Stemning på pladsen



Punkt 5.0 – Forebyggelsesaktiviteter

- Datailgennemgang af særlige arbejder i den kommende periode

- kortlægning af mulige risici

- gennemgang af muligheder for at minimere risiko for ulykke – eller nærved ulykke

- Gennemgang af teknisk notat vedr. asbest fra Skandinavisk Biomedicinsk Institut, som 
supplerende materiale til de i udbudmaterialet inkluderede bekendtgørelser

- Er nødvendige hjælpemidler til stede for at de kommende arbejder kan udføres 
uproblematisk og uden risiko for ulykke – eller nærved ulykke?



Punkt 6.0 – Myndigheder m. fl.

- Nyt fra AT

- Nye bekendtgørelser, vejledninger eller lign. ?

- Visit fra myndigheder?
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- Såfremt ny revision af PSS er udarbejdet udleveres denne, og ændringerne gennemgås

- Kommentarer eller tilføjelser fra entreprenøren gennemgås



Punkt 8.0 – Næste møde og ferieplaner

- Næste møde afholdes d. xx. juni 2006, ca. kl. 10.30 (efter byggemødet) i Radiohusets 
kantine

-Ferieplaner

- NN: Uge 33, 34, 35 Afløser: NNY

- NT: Uge 34,35 Afløser: XXX


