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SKISMAET
• Arbejdsmiljøkoordinator kontra arbejdsmiljørådgiver.

• Projekterende – udførendes pligter; AMK – koordinere 

• Vores kollegaer bruger MOLIO – fordi det er let, og det er OK. 

• Modtageren bruger det til beregning – til tilrettelæggelse?



SKILLEVÆGGE

5 etages byggeri skal have celle 
kontor – efter corona

Gips plader opsættes på stålreglar

Der er vindue over dør 



Drøft på baggrund af eksemplet

Hvad skal der tages højde for i arbejdsmiljøet

Hvilken anvisning ville du rådgive den projekterende skal skrive i 
arbejdsbeskrivelsen

• Niveauet af lovgivning
• Niveauet af branchevejledning
• Niveauet af personlige værnemidler
• Niveauet af metodebeskrivelse 

Overvej desuden i hvilket afsnit i Molio paradigmet dette skal anføres 



JORD  - udgravning

4 meter dybt udgravning i et bebygget område
Varierende grundvandsspejl 
Jord er forurenet 



Drøft på baggrund af eksemplet

Hvad skal der tages højde for i arbejdsmiljøet

Hvilken anvisning ville du rådgive den projekterende skal skrive i 
arbejdsbeskrivelsen

• Niveauet af lovgivning
• Niveauet af branchevejledning
• Niveauet af personlige værnemidler
• Niveauet af metodebeskrivelse 

Overvej desuden i hvilket afsnit i Molio paradigmet dette skal anføres 



Miro - opsamling

Kunne jeg få et screendump fra Jens

• 2.5 – omfang 

• 3.8 – generelle specifikationer

• 4.13 - bygningsdelsbeskrivelser



BETON ELEMENTER

• Bar mark byggeri
• 15 etager
• Kælder er støbt in situ 
• Badeværelse er præ-fab
• Elevator og trapper støbes in situ 



Drøft på baggrund af eksemplet

Hvad skal der tages højde for i arbejdsmiljøet

Hvilken anvisning ville du rådgive den projekterende skal skrive i 
arbejdsbeskrivelsen

• Niveauet af lovgivning
• Niveauet af branchevejledning
• Niveauet af personlige værnemidler
• Niveauet af metodebeskrivelse 

Overvej desuden i hvilket afsnit i Molio paradigmet dette skal anføres 



VENTILATIONS ANLÆG
- Eksisterende anlæg skal udbygges på en skole
- Anlægget er placeret i loftrum
- Der skal tilføjes et køleelement mere
- Der skakte skal udvides - flere kanalføringer  



Drøft på baggrund af eksemplet

Hvad skal der tages højde for i arbejdsmiljøet

Hvilken anvisning ville du rådgive den projekterende skal skrive i 
arbejdsbeskrivelsen

• Niveauet af lovgivning
• Niveauet af branchevejledning
• Niveauet af personlige værnemidler
• Niveauet af metodebeskrivelse 

Overvej desuden i hvilket afsnit i Molio paradigmet dette skal anføres 




