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Molio er

Byggeriets Videnscenter

Fusion af bips og Byggecentrum i 2016

Erhvervsdrivende Fond - uafhængig af særinteresser

Branchens fælles sted for udvikling og etablering af 

fælles gods



Molio

Gør relevant viden tilgængelig for byggeriet

Sikre fælles sprog og værktøjer som gør samarbejde og 

digitalisering mulig

Styrker fælles digitale standarder inden for byggeri, 

anlæg og drift

Brugerdrevet innovation gennem et stærkt, fagligt 

netværk



Beskrivelsesværktøj
og basisbeskrivelser



Molio Beskrivelsesværktøj

Intentionerne er at sikre:

• Ensartet opbygning af udbudsmateriale - en fælles struktur

• Fælles reference - med udgangspunkt i basisbeskrivelser 

• Entydig kommunikation mellem parterne - ensartet tolkning 

• Mindre papirforbrug og tidsforbrug - fokus på det projektspecifikke

• Større produktivitet - bedre kvalitet i udbudsmaterialet 

• Konsensus i sektoren - de store virksomheder har taget det til sig 

• Nem adgang til materialet - digitalt og på nettet 



Beskrivelsesværktøj

• Branchens de facto-standard for 
udarbejdelse af beskrivelser

• Stærkt fagligt funderet med faglige 
redaktører inden for over 40 
arbejdsområder

• Overvåges af brugergruppe med 
repræsentanter for branchens 
virksomheder

• Opdateres løbende ud fra ændringer i 
metoder, aftalesystemer og referencer

• Brugerne er projekterende rådgivere og 
udførende



I forhold til en traditionel beskrivelse er alle Molio
beskrivelser opdelt i to dele

Det er summen af de to dele, der udgør 
beskrivelsen på et konkret projekt

En traditionel
beskrivelse

En samling af specifikationer 
der er alment gældende 

En række projektspecifikke krav, 
tilføjelser / fravigelser til

Denne har man ligesom man 
har de øvrige referencer

Denne udsendes af de 
projekterende

En projektspecifik 
arbejdsbeskrivelse

En basisbeskrivelse



Indholdsfortegnelse for arbejdsbeskrivelser

1. Orientering

1.1 Generelt

2. Omfang

2.1 Generelt

2.2 Bygningsdele

2.3 Projektering

2.4 Byggeplads

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.6 Omgivende miljø

2.7 Kvalitetsstyring

2.8 Arbejdets planlægning

2.9 Undersøgelser

2.10 Prøver

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og 

retableringer

2.12 Rengøring

3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.2 Referencer

3.3 Projektering

3.4 Undersøgelser 

3.5 Materialer og produkter

3.6 Udførelse

3.7 Relationer til andre arbejder

3.8 Arbejdsmiljø

3.9 Kontrol

4. Bygningsdelsbeskrivelser
Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse

4.1 Orientering

4.2 Omfang

- Følgende leveres ikke, men monteres under 
arbejdet.

- Følgende leveres, men monteres under 
andet arbejde.
- Følgende leveres og monteres under andet 

arbejde.
4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning

4.5 Koordinering

4.6 Tilstødende bygningsdele

- Forudgående bygningsdele/arbejder.
- Efterfølgende bygningsdele/arbejder.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter

4.10 Udførelse

4.11 Mål og tolerancer

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø

4.14 Kontrol

4.15 D&V- dokumentation

4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation



BASISBESKRIVELSE | B2.010

Byggesag (AB18) 

Udgivet 2019-05-28 | Revision 3 | © Molio 2019 

Byggesagsbeskrivelse og PSS

Beskrivelserne suppleres med 



Beskrivelse for Nedrivning og 
miljøsanering

BASISBESKRIVELSE | B2.110 

Nedrivning og miljøsanering 

Udgivet 2020-xx-xx | Revision 0 | © Molio 2020 NYHED!



Beskrivelse for Nedrivning og 
miljøsanering – hvorfor?

Molio-beskrivelserne er opbygget således de kan anvendes ved 

nybyggeri såvel som ved renovering 

Ved renovering anvendes pkt. 3.6.4 ”Demontering” i 

arbejdsbeskrivelsen traditionelt til at beskrive nedrivning.

Grundet stor efterspørgsel fra abonnenter af 

beskrivelsesværktøjet, og henvendelse fra Dansk Byggeri, 

Nedrivningssektionen, blev det besluttet at udarbejde en 

arbejdsbeskrivelse for nedrivning og miljøsanering.



Beskrivelse for Nedrivning og 
miljøsanering – består af 3 dele

1) Basisbeskrivelser

2) Projektspecifik beskrivelse

3) Vejledning (til at udarbejde projektspecifik beskrivelse)



Beskrivelse for 
Nedrivning og miljøsanering

• Atypisk fordi nedrivning er en proces

• Typisk er hovedvægten på produktet og de materialer 

som anvendes 

• En udfordring at beskrivelserne både skal kunne 

bruges ved totalnedrivning og renovering



Basisbeskrivelse

En basisbeskrivelse er en samling af 
bestemmelser, der fungerer som et fælles 
referencegrundlag, dvs. forskrifter, der er alment 
gældende og uafhængige af de enkelte projekter. 

Basisbeskrivelserne beskriver den fagmæssig 
korrekte udførelse og gode byggeskik for de 
enkelte arbejder. 

Basisbeskrivelserne kan indeholde bestemmelser, 
der ikke er relevante for den enkelte byggesag.

Hvad der er relevant fremgår af kapitel 2. Omfang, 
evt. suppleret med oplysninger i 
bygningsdelsbeskrivelserne. 



Mest centralt for nedrivning og miljøsanering



Eksempel fra basisbeskrivelse

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt 
Ved total nedrivning gælder, at nedrivningsarbejdet skal udføres  
som angivet 3.6.2 til 3.6.10, hvor andet ikke er angivet. 

Hvis entreprenøren ikke finder at dette er muligt, eller hvis 
entreprenøren finder at en anden rækkefølge vil være mere 
hensigtsmæssig, skal dette forelægges tilsynets godkendelse før 
udførelse. 

Ved renovering udføres arbejdet henhold til foreliggende 
nedrivningsplaner. 



Eksempel fra basisbeskrivelse

3.6.2 Afbrydelse forsynings- og afløbsledninger, tanke mm

Eksisterende installationer kan anvendes i forbindelse med nedrivningen, 
så længe entreprenøren forud klart definerer og beskriver, hvilke 
ledninger der skal fjernes, og hvor der skal afproppes ved 
hovedledninger/-forsyninger eller iht. aftale med de respektive 
forsyningsleverandører ved afleveringen. Beskrivelse af anvendelse af 
eksisterende installationer i forbindelse med nedrivningen skal godkendes 
af bygherren før igangsætning. 

Stk. 1: Entreprenøren skal efter overdragelsen sørge for 
afbrydelse/fraskæring af forsyninger, herunder steder og metoder, af 
ledninger fra forsyning samt ledninger fra gas-, energi-, teleselskaber og 
andre ledningsejere, herunder:

• Fjernvarme
• Vandforsyning
• Elforsyning
• Gasinstallationer
• Data- og telelinjer



Eksempel fra basisbeskrivelse

3.6.4.1Asbestsanering
Arbejdet omfatter alle arbejder relateret til:
• Indretning af arbejdsområde
• Sanering af asbest
• Rengøring
• Afrigning

Indretning af arbejdsområder
Afhængig af arbejdets karakter udføres arbejdet med 
foranstaltninger, som angivet under de enkelte kategorier:

• Indvendigt støvende arbejde med asbest
• Indvendigt ikke støvende arbejde med asbest
• Udvendigt støvende arbejder med asbest
• Udvendigt ikke støvende arbejde med asbest
• Særlige arbejder



Eksempel fra basisbeskrivelse

3.6.4.1Asbestsanering

Indendørsarbejde (støvende asbestarbejde)
• Arbejdsområdet afgrænses skærmes
• Opsætning af tætsluttende skærmvægge
• Tætning af huller, ventilation og afløb mm.
• Etablering af adgangssluser med 3 kamre
• Etablering af undertryk i arbejdsområder med konstant 

luftskifte (10 x pr. time) Miljøboks forsynes med H13 filter og 
afkast til det fri.

• Mekanisk værktøj skal, hvis muligt, være forsynet med lokalt 
sug (støvsuger med H13 støvfilter)



Projektspecifik beskrivelse

Projektspecifik beskrivelse – et paradigme 
for specifikke forskrifter for det aktuelle 
projekt. 

Dels i form af nødvendige specifikationer for 
materialer og udførelse, og dels i form af 
normer og anvisninger mv., som ikke er 
dækket af basisbeskrivelserne.

Det er summen af basisbeskrivelse og 
projektspecifik beskrivelse , der udgør 
beskrivelsen på et konkret projekt.



Vejledning

Vejledningen – vejleder om hvordan man 
udfylder den projektspecifikke beskrivelser. 

Hvad er vigtigt at huske - og eksempler på  
projektspecifikt beskrivelsestekster



Eksempel fra vejledning

Stk. 2. Opbevaring af bygningskomponenter demonteret med henblik på 
genbrug.

Under dette punkt angives nærmere krav opbevaring af bygningskomponenter 
demonteret med henblik på genbrug. 

Eksempel: 
Mursten fra nedrivning af ydermure ønskes udsorteret til genbrug i bygherres 
kommende renovering af nabobygningen. Stenene nedrives forsigtigt med 
håndkraft, renses for mørtelrester og stables på europaller med 100 stk. på hver 
palle. Halve sten og sten med skader frasorteres. Efterfølgende indpakkes 
stenene i plast således, at disse ikke bliver våde. Pallerne placeres i Hal A, jf. 
oversigtsplanen. Der ønskes i alt udsorteres 2.000 stk. sten til genbrug. Når 
entreprenøren har udsorteres 2.000 sten til genbrug til kaldes tilsynet og 
stenene afleveres til bygherre. Bygherre overtager herefter ansvaret for 
stenene.  



Eksempel fra vejledning



Udvalgte highlights

Matcher aktuelle 
vejledninger

❑ Emner
❑ Definitioner
❑ Skærmende tiltag mm
❑ Vejledninger



Udvalgte highlights

Forberedt for selektiv 
nedrivning

❑ Rækkefølge
❑ Definitioner
❑ Vejledning



Udvalgte highlights

Forholder sig direkte til Cirkulær Økonomi

❑ Emner
❑ Definitioner
❑ Vejledning



Beskrivelse for 
Nedrivning og miljøsanering

Beskrivelserne er udarbejdet af Niels Trap (fagredaktør) 

og hovedprincipperne er diskuteret i sparringsgruppen.

Deltagere i sparringsgruppen er:

• Richard Kristensen, Kingo

• Olga Truelsen, Dominia

• Erik Nimb, Botica Entreprise

• Henrik Bonnesen, COWI

• Jens Strandby Jakobsen, EKJ Rådgivende Ingeniører



Tidsplan

Beskrivelsen kvalitetssikres

• Slut marts 2020

Beskrivelsen sendes i offentlig høring

• april

Beskrivelsen udgives

• Start – medio maj (afhængig af høringskommentarer) 



Afsluttende

Jeg tror:

❑ På sigt vil det ensrette udbudsbeskrivelserne 
væsentligt i retning af fælles god praksis

❑ Et opgør med simple beskrivelser som: 
”eksisterende konstruktioner fjernes – samlet sum”



Tak for opmærksomheden


