
Hvad er Beskrivelsesværktøjet 2.0?

Beskrivelsesværktøjet indeholder en lang række 

beskrivelser, som man kan bruge i sit udbudsmateriale. 

Beskrivelserne er alle baseret på gældende forskrifter 

og de er grundigt gennemarbejdede af en faglig 

arbejdsgruppe på tværs af branchen.

Beskrivelsesværktøjet 2.0 rummer markante ændringer 

i forhold til den tidligere struktur:

• Større fokus på bygningsdelsbeskrivelser

• Bedre muligheder for digitalisering

• Bedre muligheder for angivelse af funktionskrav for 

projektering hos de udførende

• Forbedret styring og koordinering på tværs af 

bygningsdele

Med Beskrivelsesværktøjet 2.0 
får du:

• Et mere præcist og målrettet udbudsmateriale  

• Et værktøj der er tilpasset brugernes 

arbejdssituation og som er mere fleksibelt i 

anvendelsen 

• Beskrivelser der følger samme standard-

iserede opbygning fra projekt til projekt 

• Beskrivelser, der er udarbejdet af fageksperter 

i branchen og som løbende opdateres 

• Nem adgang til at genbruge bygningsdels-

beskrivelser fra projekt til projekt 

• Et værktøj, der udvikler sig i takt med 

branchens behov.
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Hør mere om Beskrivelsesværktøj 2.0
Vil du vide mere om mulighederne i beskrivelsesværktøjet, eller har du 
spørgsmål til dit abonnement, kan du kontakte os på info@molio.dk.

Hvem bruger Beskrivelsesværktøjet 2.0?   

Beskrivelsesværktøjet bliver brugt af rådgivere 

(og projekterende entreprenører), der udarbejder beskrivelser 

som indgår i udbudsmateriale. Beskrivelserne angiver omfanget 

af og krav til materialer, udførelse og kontrol til de relevante 

arbejdsområder i udbuddet. Værktøjet er tilpasset alle de 

gængse udbudsformer fx udbud indeholdende 

funktionsudbud og leverandørprojektering. 

Beskrivelsesværktøj 2.0

Beskrivelsesværktøjet rummer både basisbeskrivelser og 

projektspecifikke beskrivelser, som rådgiveren skal tilpasse 

projektet. Beskrivelsesværktøjet 2.0 bliver løbende 

udbygget og vil i første omgang komme til at indeholde 

lidt over hundrede forskellige arbejdsområder med 

basisbeskrivelser, som man kan vælge ud fra.



Beskrivelsesanvisninger
Beskrivelsesanvisningen er en opslagsbog til brug for 

rådgivere og projekterende, når de udarbejder beskrivelser. 

En beskrivelsesanvisning indeholder beskrivelsesvejledning, 

basisbeskrivelse og paradigme for den projektspecifikke 

beskrivelse. 

Basisbeskrivelser
En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer 

som et fælles referencegrundlag for det enkelte arbejdsområde. 

De er alment gældende og uafhængige af de enkelte byggesager.

Beskrivelsesvejledninger
En beskrivelsesvejledning indeholder introduktion og vejledning 

til basisbeskrivelser samt paradigmer for de projektspecifikke 

beskrivelser. 

Projektspecifikke paradigmer 
Paradigmer for bygningsdelsbeskrivelser og projektspecifikke 

paradigmer for arbejdsbeskrivelser er projektspecifikke 

paradigmer som anvendes af de projekterende på byggesagen.

Paradigmerne opdateres løbende af Molio, så de er ajourført med 

hensyn til specifikationer, anvisninger, normer og standarder. 

Hvad indeholder Beskrivelsesværktøjet 2.0?

Eksempler og paradigmer
Beskrivelsesværktøjet indeholder i øvrigt:

• Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser 

Eksemplerne kan tilpasses og anvendes af rådgivere  

• Paradigmer for kontrolplaner  

Paradigmerne anvendes til at udarbejde kontrolplaner for 

projektering og produktion 

• Eksempler på grænsefladeskemaer 

Eksemplerne kan tilpasses og anvendes af rådgivere

Referencelister
Referencelister indeholder de referencer, der gælder for 

arbejdet. Referencer kan fx være normer, standarder, andre 

basisbeskrivelser, anvisninger, fagbøger, bygherremanualer, 

bekendtgørelser, cirkulærer, love mv. Referencelisterne 

opdateres af Molio Byggedata og fagredaktører 

godkender opdateringerne.

Beskrivelsesværktøj 2.0


