
 

 
Sikkerhedsmødereferat_eksempel_NBB 

______________________________________________                                                                             

Niels Bohr Bygningen - NBB 
 
Sikkerhedsmøde nr. 100 

Dato: 15. august 2018 
 Projekt: 51.1000.00 

  

Dato/tid : Tirsdag d. 14. august 2018, kl. 12.30  

Sted : Byggepladsen Skurbyen, Jagtvej 128 

Deltagere : Arbejdsgiver (entreprenør) Arbejdsleder (AL) og arbejdsmiljø- 
repræsentant (AMR) 
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FE StinkskabeE08.1 
 
FE Udsugning E08.2 
 
 
FE Sikkerhed E09 
 
Logistik 
 
FE Stål 
 
FE Sprinkler 
 
Arbejdsmiljøkoordinator 

Project Manager:  
 
AL:  
Formand:  
 
AL:  
 
 
 
 
 
 
 
Casper Lau Hansen og Kim Borch 

 

 

 

 

 
Næste sikkerhedsmøde: 
 
Næste sikkerhedsrundering: 
 
 
 
 
Næste sikkerhedsintro: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alle der er repræsenteret på pladsen har mødepligt. Ved manglende fremmøde, vil 
nærmeste leder blive indkaldt, hvis ikke der er meldt afbud med lovlig begrun-
delse. 
 
Se i øvrigt Plan for sikkerhed og sundhed, samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
nr. 1181 af 15. oktober 2010, om samarbejde om sikkerhed og sundhed §32 stk. 1 
og 3. 
 
Tirsdag d. 28. august 2018, kl. 12.30. Sikkerhedsmødet afholdes i lokale 101 
 
 
Næste rundering på BA 1 og 2 er tirsdag d. 21. august 2018 kl. 10.00. 
Deltagerne er følgende. E03A, E03, E01A, E06, E01B og E03B. Husk alle er vel-
komne.  
 
Der var et ønske om at vi lægger sikkerhedsrunderingerne sammen og afholder 
dem forskudt ift. sikkerhedsmødet. Dette blev vedtaget. 
 
Sikkerhedsintro afholdes hver mandag kl. 08.00 og er på dansk.  
Sikkerhedsintroerne afholdes i lokale 201. 
 
Tilmelding til kurset sker til AMK Casper Lau Hansen senest fredagen før kl. 12.00. 
Kurset aflyses, hvis der ikke er tilmeldte. 
 
Er der behov for introkursus på alternative tidspunkter/ sprog aftales dette med 
AMK: Casper Lau Hansen. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator: 
Casper Lau Hansen 
Mail: Casperlau.hansen@Sweco.dk 
Tlf.: 53721134 
 
Kim Borch (Primært onsdage) 
Mail: Kimflemming.borch@sweco.dk 
Tlf.: 53721139 
 

01.2 
 
 
 

1 NYE KOMMENTARER ER INDFØRT MED BLÅT. 
 

2 BEMÆRKNINGER TIL FORRIGE REFERAT 
 

mailto:Casperlau.hansen@Sweco.dk
mailto:Kimflemming.borch@sweco.dk
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IAB. 
 

3 BEMANDING 
 
Der henvises til byggemødereferatet, pkt. 6 ”Bemanding” 
 
Alle skal være opmærksom på at få meldt underentreprenører og leverandører 
ind. 
 
ALLE skal huske, at tjekke ind og ud når de er på pladsen. 

 
4 HÆNDELSER SIDEN SIDSTE MØDE 

 
Alle hændelser skal rapporteres til arbejdsmiljøkoordinator: 
 
Casper Lau Hansen casperlau.hansen@sweco.dk eller tlf. 53721134 
 
 

Hændelser I perioden Total 
 

”Tæt på” hændelser:   

- Byggepladsen 0 112 

- Trafik 1 30 

- Uvedkommende på 
pladsen 

0 11 

Hændelser med fravær 
Sidste 13. juli 2018 1 44 

Hændelser uden fravær 0 51 

Beredskab 0 6 

 
 
”Tæt-på” hændelser i perioden 
 
Byggeplads: 
 
IAB 
 
Trafik: 
 
Medarbejder fra E01B kørte med høj fart ud af pladsen ca. kl. 13.30 den 15-
08. 
Dette er selvfølgeligt ikke ok. AMK har fulgt op over for virksomheden vha. BL. 
 
Uvedkommende på pladsen 
 
IAB. 
 
Hændelser med fravær: 

 

mailto:casperlau.hansen@sweco.dk
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13-08-2018 En ansat fra E01B kommer til skade ca. kl. 8.30. Skadelidte får sin 
hånd i klemme mellem den lift han befinder sig i, og nogle vandrør der er mon-
teret ca. 10 cm fra den væg liften står op af. Han er alene i rummet da ulykken 
sker. Skadelidte får en kraftig lædering og brækker venstre ringfinger. Skade-
lidte er blevet opereret og har det efter omstændighederne godt.  
 
Hændelser uden fravær: 
 
IAB. 
 
Beredskab: 
 
IAB. 
 

 Observationer 

• 07-08- 18 Der blev slebet ”blå rønne” i subwalken uden, at der var sikret 
mod spredning af støv. 

• 2 gange i indeværende periode har AMK fået henvendelser om kraftig støv-
udvikling eller røgudvikling man var bange for kom fra en brand. Begge 
gange har det været fordi E01B har tæthedsprøvet med teaterrøg. Den ene 
gang i C tårnet og den anden gang i G00. 

 
 
Observationer, håndteres løbende. 
 
Husk at man altid er velkommen til at melde observationer ind. 
 
 

 Tilbagemeldinger 

• E06 blev bedt om at få styr på forholdene, da de ellers vil modtage en 
skriftlig advarsel. 

• Det er aftalt med E01B at der fremad SKAL ske underretning til AMK inden 
der anvendes røg i bygningen, samt at det meldes ud på morgenparolen. 

 
Foregår løbende, iht. Observationer. 
 

 
5 TYVERI OG HÆRVÆRK 

E09 har mistet en hængelås. 
E01A har mistet en skruemaskine. 
 

6 BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET 

Sidste besøg var d. 01-08-18. 
 
 
Påbud fra Arbejdstilsynet. 
 

 I perioden I alt 

Bygherre  1 
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Rådgiver  1 

Byggeledelse  1 

Entreprenør  5 

 
 

7 SIKKERHEDEN PÅ BYGGEPLADSEN 
 

 Sikkerhedsarbejdet 

Der foretages sikkerhedsrundering på BA 1 og BA 2. Runderingerne er doku-
menteret i særskilt skema, der fremsendes. 
 
Procedure for weekendarbejder og helligdage. 
 
Du melder dit arbejde, forventet antal medarbejdere, samt navn på ansvarlig 
arbejdsleder med telefonnummer på vedkommende. Der skal også indmeldes 
i hvilket område/ tidsrum der skal arbejdes. Denne indmelding sker til AMK, BL 

samt vagthuset, senest torsdag kl. 12.00 

 
 Den fælles byggepladsentreprenør 

IAB. 
 

 Logistik 

IAB. 
 

 Affald. 

HUSK bortskaffelse af eget affald, skal ske dagligt.  
 

 
 Hejs/ elevatorer 

På personelevatorerne er der skiltet med max 5 personer. Dette grundet øn-
sket om en ekstra sikkerhedsmargin. 
 
Byggehejs nedtages i indeværende uge. 
 

 Elinstallationer/ Byggestrøm 

IAB. 
 

 Adgangsveje 

Husk at respektere vores adgangsveje og flugtveje. Det er  
forbudt at stille materialer i gangveje.  
 
Midlertidige ændringer af adgangsveje meldes ud på formandsmøder og i mu-
ligt omfang på infotavlerne. 
 
OBS. Rygeområder er flyttet væk fra adgangsveje/ indgangsdøre. Der er etab-
leret rygeområder i umiddelbar nærhed. Følg venligst skiltning. 
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Husk adskillelse af kørende og gående skal overholdes. MAN MÅ IKKE GÅ 
MIDT PÅ KØREVEJEN. 
 

 Afspærringer, nedstyrtning og gennemstyrtningsfare 

Husk at respektere afspærringer og melde ind hvis der mangler, dette er 
grundet sikkerhed, men også ift. færdigt arbejde/ tørretider mv. 
 

 Skader på færdige bygningsdele 

Intet nyt. 
 

 Materiale oplag.  

Der bliver løbende udgivet nye tegninger der angiver oplagsområder.  
Der er overensstemmelse mellem planerne og tidsplanen. 
Oplagsplaner ligger på byggeweb og på infotavlerne.  
 

 Rengøring og oprydning 

IAB. 
 

 Vejrligsforanstaltninger 

Der bliver opsat vandposter på BA1 og 2.  
 
Ønsker man vinduer åbnet kan håndtag lånets hos FBE. Man er selv ansvarlig 
for at lukke igen. 
 
Der er i uge 28 etableret interimsventilation i BA1; hhv. A og C. Undlad ven-
ligst rygning i nærheden af indsugningen i niveau 01. 
 
Der er bestilt reparation/eftersyn af drikkevandsautomater. Eftersyn senest 
torsdag i indeværende uge. 
 

 Skur og toiletforhold. 

Har man problemer med rengøringen i mandskabsskurene, byggepladstoilet-
ter mv., skal man henvende sig skriftligt, gerne med billede, til FBE. Husk, at 
man selv skal holde et rimeligt niveau.  
 
FBE kigger på skur 17 mht. vand fra vandvarmer. 
 
FBE er opmærksom på at standarden skal være i orden og det bliver påtalt 
over for rengøringsfirmaet. Der vil også blive foretaget stikprøvekontroller. 
 

 Sanktioner 

• 08-08-2018 Kranfirmaet fik en advarsel for at deres kranfører kranede 
en palle med stilladsmateriel, i stor højde over gangvejen fra tårn C, 
samt henover byggepladsens kørevej. Der blev ikke anvendt afspær-
ring, håndmand/vagt eller lign. AMK har fulgt op over for Kranfirmaet. 
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Overtrædelse af Arbejdsmiljølovgivningen og retningslinjer (PSS) fra Byg-
herre, vil resultere i nedenstående sanktioner, hvis de gentagende gange ikke 
bliver overholdt. 
 
1. Mundtlig advarsel 
2. Skriftlig advarsel 
3. Bortvisning 

 
8 INPUT FRA DE ENKELTE ENTREPRENØRER  

 
 Bygherren 

 Entrepriserne  

E02 

Stål 

E06 Der opstartes facadearbejde på tårn C i uge 35 

E06 Gulv 

E06 Tømrer.  

E01B Der arbejdes på en procedure for montage og isolering af store ven-
tilationskanaler på tagene. 

E01A 

E03A 

E03 

E03 BMS 

E09 

E05 Tag 

E03B 

 
 Personlige værnemidler 

Se gældende Plan for Sikkerhed og Sundhed er opdateret d. 18. juni 2018  
 

 Støv 

IAB. 
 

 Svejsning 

Husk at man ikke må slukke for andres svejsesug. Svejserøg er kræftfremkal-
dende. Hvis man syntes det støjer for meget, må der laves aftaler internt. Er 
dette ikke muligt kontaktes AMK. 
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 Støj 

IAB. 
 

 Vibrationer 

IAB. 
 

 Kemiske stoffer og produkter 

IAB. 
 

9 KOMMENDE AKTIVITETER  
 
Geniebelt er platformen og udgangspunktet for koordinering. 
 
Har man opgaver der kræver særlig koordinering ift. andre fag SKAL de mel-
des ind til AMK og BL  
 
Formandsmøder afholdes hver morgen 7.15, hvor dagens aktiviteter vil blive 
koordineret jf. aktuelle udfordringer, Geniebelt og oplagsplaner. 
 

 
 APV og AM-vurdering / særligt farlige arbejder 

 
Arbejdsmiljøvurderinger i.h.t. PSS, bilag 2. Arbejdsmiljøvurderingerne udarbej-
des og afleveres til arbejdsmiljøkoordinatoren senest 3 uger / 15 arbejdsdage 
inden arbejdets udførelse. Se bilag 1 i sikkerhedsmødereferatet. 
 

 
10 INFORMATIONSAKTIVITETER 

 
Eksemplarer af gældende Plan for Sikkerhed og Sundhed findes i skurbyen, 
samt på infotavler og byggeweb. 
 
Oversættelse af relevante sikkerhedsmæssige dokumenter se PSS 
Dette gælder udover APV'er, særlig skiltning, konkrete arbejdsinstruktioner og 
Plan for sikkerhed og sundhed., referater fra sikkerhedsmøder og mønsterrun-
deringer. 
 
Daglig relevant Information om byggepladsen foregår vha. infotavlerne og for-
mandsmøder. 
 
 

11 AJOURFØRING AF PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED 
 
NBB BAX-BSB-X-0-001 Bilag 1_Plan for Sikkerhed og Sundhed rev. 10 af 19. 
juni 2018 

 
Etageplaner udgivet 06.12.2017. 
 
NBB_K09_F1_H1_EST_Byggepladsplan_ver 32 er udgivet mandag i uge 25. 
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Nye oplagsplaner lægges løbende på infotavlen. 
 

12 EVENTUELT  

 
 
 
 
 
Bilag 1. Indmeldte Arbejdsmiljøvurderinger mv.  

IGANGVÆRENDE AKTIVITETER 
 

Aktivitet Risici Sikkerheds- 
foranstaltninger 

Ansvar 

Jording (el) Jf. APV Jf. APV FE 

Til fyldning Påkørsel på kørevej Kun kørsel i områder 
med adskillelse af kø-
rende og gående, alter-
nativt brug af Flagmand 

FE 

Montage af lette vægge Støv og støj 
Løft af gipsplader 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Opsætning af kabelbakker Støv og støj 
Arbejde i højden 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Opsætning af rørbæringer Støv og støj 
Arbejde i højden 

APV  
modtaget 

FE 

Opsætning af gasinstallatio-
ner 

Støv og støj 
Arbejde i højden 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Svejsning Indånding af dampe og 
støv 
El-ulykke 
Øjenskader 

APV 
modtaget 

FE 

Magnetafskærmning Støv og støj 
Arbejde i højden 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Facadelukning Tunge løft 
Fald fra højden 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Opsætning af ventilationska-
naler 

Arbejde i højden 
Støvende arbejde 
Tunge løft 
Støj 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Hovedrør til sprinklersystem Arbejde i højden 
Støvende arbejde 
Tunge løft 
Støj 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Radiografi Stråling Risikovurdering modta-
get 

FE 

Tyndpudsarbejder 
 

  FE 

Stålmontage Arbejde i højden, 
klemning, ramt af gen-
stande, svejsning. 

 FE 

Arbejde med sømpistol Støj 
Ulykker 

Afspærring/afskærmning 
af arbejdsområde 

FE 

Brandlukninger Arbejde i højden Risikovurdering modta-
get 

FE 

CTS i teknikrum   FE 



 Side 10 

 Sweco A/S 

Brandmaling af stål emner Indånding. Hudkontakt Substitution FE 

Ståltrapper i Troposfære   FE 

Opsætning af pixelfacader Arbejde i højden. 
Klemning 

Risikovurdering modta-
get 

FE 

Værn på gangbroer Arbejde i højden  FE 

Udlægning af blå Rønne Afspærring af områ-
der, ændring af ad-
gangsveje 

Koordineres med FBE FE 

Montage af EFTE tag  Arbejde i højden, 
klemning, ramt af gen-
stande 

Risikovurdering modta-
get, koordineres med 
FBE 

FE 

Stilladsarbejde Arbejde i højden, ramt 
af genstande 

Jf. APV, koordineres 
med AMK 

FE 

Støbning af betonplade foran 
B 

Afspærring af områ-
der, ændring af ad-
gangsveje 

Koordineres med FBE FE 

Kabeltræk Adgangsforhold, tungt 
materiel/ materialer, 
afspærring af områder 

Koordineres med FBE FE 

Opbankning af gulve BA 2 Afspærring af områ-
der, støj, vibrationer, 
tunge løft 

Risikovurdering er ikke 
modtaget, rykket 

FE 

Opsætning af indv. Elevato-
rer 

Afspærring af områ-
der, sikring mod ned-
styrtning 

Jf. APV 
Koordineres med FBE 

FE 

Spartling af trappeskakte Afspærring af områ-
der, sikring mod ned-
styrtning 

Jf. APV, koordineres 
med AMK 

FE 

Opretning af dragere, under 
EFTE taget 

Afspærring af områ-
der, sikring mod ned-
styrtning 

Risikovurdering modta-
get, koordineres med 
AMK 

FE 

Støbning af betondæk (for-
skerkælder) 

 Jf. APV, koordineres 
med FBE 

FE 

Sanering af gipsvægge pga. 
skimmelsvamp 

Afspærring, sluse, per-
sonlige værnemidler, 
udsugning 

Risikovurdering modta-
get, koordineres med 
AMK 

FE 

Spunsarbejder, langs A og F 
 

Afspærring af området, 
sikring mod nedstyrt-
ning, håndtering af ele-
menter (tunge løft) 

APV og Risikovurdering 
ikke modtaget 

FE 

Indblæsning af papiruld Afskærmning af ar-
bejdsområder, brug af 
personlige værnemid-
ler pga. støvudvikling 

Jf. APV FE 

Opsætning af L- Elementer Afspærring af området, 
sikring mod nedstyrt-
ning, håndtering af ele-
menter (tunge løft) 

Jf. Apv, koordineres med 
FBE 

FE 

Opsætning af rækværker på 
BA1 over varegård.  

Nedstyrtningsfare Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FBE 

Nedrivning af kanaler i 
skakte. nedstyrtningsfare 

Nedstyrtningsfare Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Afdækninger efter nedrivning 
i skakte 

Nedstyrtningsfare Arbejdsmiljø-vurdering 
modtaget 

FE 

Arbejde i skakte APV for arbejde i 
skakte 

APV modtaget, arbejdet 
gennemgået på stedet 

FE 

Behandling af kant inddæk-
ninger 

Udsættelse for epoxy 
produkter 

Kursusbeviser og data-
blade modtaget 

FE 
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Montering af glaselementer Elementer over 500 
kg, ”Særligt farligt ar-
bejde” 
Brug af korrekt afhug-
nings og løfteudstyr, 
afspærring af området.  

Metodebeskrivelse mod-
taget 

FE 

Fugebånd mellem pixler, op-
rettes 

Arbejder i højden, ud-
føres fra krankurv 

Arbejdet er kategoriseret 
som kortvarigt og in-
struktion/ uddannelse er 
gennemgået på pladsen. 
Arbejdsområder afspær-
res inden opstart 

FE 

Efterbehandling af stålbjæl-
ker 

Der skal udføres kold-
galvanisering i skakte 

Modtaget arbejdsmiljø-
vurdering og sikkerheds-
datablad 

FE 

Isolering af kølerør på etager Der blev anvendt lim 
og afrenser med MAL-
kode 4-1 og 3-1. Der 
skal substitueres, eller 
arbejdet skal henlæg-
ges, så ikke andre bli-
ver udsat for afgasnin-
ger 

Modtaget. Arbejdsmiljø-
vurdering, APV og sik-
kerhedsdatablad 

FE 

Maling af gelændere Der skal anvendes 2 
komponent maling. 
Der skal substitueres, 
eller arbejdet skal hen-
lægges, så ikke andre 
bliver udsat for afgas-
ninger 

MTH oplyser at arbejdet 
ikke pågår før der fore-
ligger en risikovurdering 
på det samlede arbejde. 
Der er blevet substitue-
ret til et ikke farligt pro-
dukt. 

FE 

Svejsning af PVC-kanaler. 
Limning af PVC-kanaler. 

Svejsning af PVC 
fremkalder vanddamp 
og en lugt af varm 
plast. Ingen fare for 
eksponering. 
Limning er med en lim 
på Mal- kode 2-1  

Modtaget. Arbejdsmiljø-
vurdering, APV og sik-
kerhedsdatablad 

FE 

Udlægning af epoxy i kerner Sundhedsskadelige 
stoffer, ætsende stof-
fer 

APV, APB, modtaget. 
 

FE 

Arbejde i krybekælder under 
E  

Der skal udskiftes ka-
naler 

Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Arbejde i krybekælder under 
E 

Der skal udskiftes kø-
lerør 

Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Arbejde i krybekælder under 
E 

Der skal udskiftes rør Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Arbejder med rækværker 
over varegård BA2 

Der skal monteres 
rækværker 

Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Arbejde med opsætning af 
tunge konvektorer på trapper 

Tunge løft og arbejde i 
højden 

Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Arbejde med inspektion af 
kanaler 

Der skal inspiceres/ re-
pareres kanaler fra 
indvendig side. Både 
lodrette og vandrette 
kanaler 

Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Opsætning af flere skure på 
skurby 

Kranarbejde og sikring 
mod nedstyrtning 

Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Arbejde inde i plastkanal På svejsning af flange Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 
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Indhejsning af materialer på 
BA1 

Nedstyrtningsfare Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Arbejde med opsætning af 
stinkskabe 

Samling af stinkskabe APV modtaget FE 

Arbejde i teknikskakter Fare for fald/ nedstyrt-
ning 

APV modtaget FE 

Epoxyarbejde NMR 02 Sundhedsskadelige 
stoffer, ætsende stof-
fer.  

APV, APB, modtaget. FE 

Inspektion af svejsninger 
kælder 

Nedstyrtningsfare Arbejdsmiljøvurdering 
modtaget 

FE 

Nye entreprenører skal melde ind med nødvendige arbejdsmiljøvurderinger og AMK vurderer skemaet. 

 

 

 

 

 


