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Byggesag: Byggefelt 1.13 
 
V8C sag:  Byggefelt 1.13 
 
Referat af Sikkerhedsmøde nr. 31. 
 
Tid:05.07.2022  
 
Sted:  Byggepladsen:  
 

Deltagere: 

Kennet V Kruse. Ref. KVK V8 Construction A/S V8C 

Brian Scheelhardt BS V8 Construction A/S V8C 

Bertram Bo Andersen BBA V8 Construction A/S V8C 

Mikkel Stübert MS HH Harboe HHH 

Daniel Sørensen DSO Fugmann FUG 

Claus Ree CE Brdr. Jacobsen BRJ 

Kevin Zeth KZ GL VVS GL 

Benjamin Nielsen BN HH Harboe HHH 

Søren Eschen Larsen SEL Fugmann FUG 

Afbud: markeret med kursiv 

 

  
     

Næste møde afholdes:  

Tirsdag d, 26.07.2022 kl.8.00 

 

Sikkerhedsorganisation 

Følgende sikkerhedsgrupper er at finde på pladsen: 

Sikkerhedskoordinator, V8 Construction A/S: Kennet Kruse. 

Arbejdsleder: Henrik Møller 

HH Harboe: Casper Thane 

Fugmann: Daniel Sørensen 

Brdr. Jacobsen: Robert Daragics 

IFA: Michael Jørgensen 

 

 

Det forudsættes, at de arbejdsansvarlige for hver enkel fagentreprise har gennemført 

arbejdsmiljøuddannelse. 

I tilfælde af manglende uddannelse fremsendes dokumentation for at ved vedkommende er 

tilmeldt et sådan kursus. 

 

MS fra HHH, sørger for at tilmelde sig kursus inden næste sikkerhedsmøde. 

 

1.Bemærkninger til sidste referat 

Ingen Bemærkning 

 
2. Bemanding pt. på pladsen. 

Fremgår af byggemøde referat 
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3.Materiel 

Mandskabsskure 8 stk.  

Mødeskur & byggeledelse 4 stk. 

Materielcontainere 5stk. 

Affaldscontainer  1 stk. 

Affaldsbeholdere 500L 4 stk. 

   

4.Maskiner 

Gummiged 1 stk. 

Miniged 2 stk. 

Dumper 1 stk 

Gravemaskine 3 stk  

Lifte 2 stk 

    

5.  

1. Byggepladsen rundt inden sikkerhedsmøde, generelt fokus er på støv bekæmpelse 

oplagring af materialer, adgangsveje, sikkerhed ift. Fald og afskærmning for 

arbejder i højden.  

2. Adgangsvej for gåede trafik opretholdes 

3. Byggepladsplan d,05.07.2022 er gældende 

4. Byggeplads forhold gennemgået 

5. Al hegn mod Promenaden skal retableres ved arbejdstids ophør- ødelagt hegn 

udskiftes omgående 

6. Personlige værnemidler skal anvendes 

7. Skære arbejder skal udføres med sug, og nødvendig vanding. 

8. Der er fokus på adgangsveje, der er aftalt at alle entreprenører deltager i 

opretholdelse af sikre adgangsveje 

9. Alle entreprenører skal være opmærksom på støv i arbejdes områder. Vær enkelt 

entreprenør er ansvarlig for at deres ansatte kan arbejde i område der er rengjort 

og gener ved støv er minimeret 

10. BS sikre rengøring og støvbekæmpelser af fælles områder. 

11. Ingen adgang til trapperum hvor der slibes terrazzo pga. støvgener 

12. Udførsel af TV2 pågår, alle adgang til gårdrum skal ske via TV3 
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6. Vejrligeforanstaltninger. 

 

7. Kommende sikkerhedsaktiviteter. 

Gartner arbejder pågår 

Finish arbejder terrazzo pågår 

 

8.Meddelelser fra formanden/entrepriselederen/sikkerhedsfunktion 

 

9. Meddelelser fra sikkerhedsrepræsentanter 

Ingen    

 

10. Meddelelser fra bygherren 

Ingen   

 

11. Meddelelser fra arbejdstilsynet 

Ingen   

 

12. Ulykker og/eller tilløb hertil 

Ingen 

 

VIGTIGT 

Ved ulykker, er det vigtigt at informere den sikkerhedsansvarlige fra  

V8 Construction A/S på telefon 2555 1201. Senest dagen efter hændelsen er sket. 

 

13. Affald på pladsen  

Skal gennemgås fremadrettet på sikkerhedsmødet, bliver det hele kildesorteret korrekt? 

Er gennemgået, alle underentreprenører sorterer dagligt affald. 

 

14. Støv, støj og miljø 

Skal gennemgås fremadrettet på sikkerhedsmødet, Er der korrekt sug på maskiner?  

Er der korrekt filter på støvsuger og masker og bliver lyset og kaffemaskinen slukket når skuret 

forlades. Lys slukker automatisk i kælder uden bevægelse det samme er gældende i skurvogne. 

Kaffemaskiner har ligeledes også automatisk sluk.  

  

       

15. Eventuelt 

Sikkerhedsmøder bliver afholdt hver anden tirsdag efter byggemødet 

 

Der vil blive pålagt en dagbod til alle entreprenører der ikke møder op til sikkerhedsmøderne  

med en uddannet sikkerhedsrepræsentant. 

 

Referat uploades på byggeprojekt.  


