
Molio Prisdata består 
af 7 databaser

Priskalkulationer

Eksport til Excel

Brutto- og nettopriser

Windows-kompatibel

MacOS-kompatibel

Gem og del kalkulationer

Geografisk prisregulering

Søgning på tværs af databaser

Brug på tablet

Fysisk prisbog inkluderet

Basis Professionel Premium

Hvad er Molio Prisdata?

Molio Prisdata er Danmarks største database med enhedspriser på 

næsten alt inden for bygge- og anlægsbranchen. Med Molio Prisdata 

kan du på den nemmest mulige måde beregne, hvad fx en tilbygning 

koster. Eller hvad det koster at udskifte et vindue.

Priserne på materialer og materielleje stammer direkte fra 

leverandørerne, og lønningerne fra Dansk Arbejdsgiverforening og 

Danmarks Statistik. En kommercielt uafhængig redaktion sørger for 

altid opdaterede priser, så der fx kan laves overslag til byggebudgetter 

eller udarbejdes tilbud.

Molio Prisdata er igennem næsten 50 år udviklet i tæt samarbejde med  

brugerne, og derfor tilpasset de kalkulationsbehov, som opstår ved 

bl.a. kvalitetssikring af egne priser eller tilbudsudarbejdelse.

Med Molio Prisdata får du:

• Mulighed for at udarbejde priskalkulationer i  

bygge- og anlægsbranchen

• Enhedspriser, der er sammensat af løn, materialer, materielleje, spild, 

rabatter, sociale omkostninger, faste omkostninger og avance

• Adgang til tusindvis af opdaterede enhedspriser

• Nyttige søgefunktioner, udviklet med udgangspunkt i brugernes behov

• Geografisk prisregulering

• Mulighed for at benytte med tredjepartsprogrammer
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Prisdata

Hør mere om Molio Prisdata
Vil du vide mere om mulighederne i Molio Prisdata, eller har du 
spørgsmål til dit abonnement, kan du kontakte os på info@molio.dk.

Nybyggeri - Bygningsdele

Enhedspriser på bygningsdele til nybyggeri

Nybyggeri - Fagdele

Enhedspriser på mindre dele til nybyggeri

Renovering - Bygningsdele

Enhedspriser på bygningsdele til renovering

Renovering - Fagdele

Enhedspriser på mindre dele til renovering

Anlæg

Enhedspriser på anlægsarbejde

Drift

Enhedspriser på drift og vedligehold

Grønland

Enhedspriser der er tilpasset grønlandske 

forudsætninger (svarer til Nybyggeri - Fagdele)

Har du et mere avanceret behov?

Har du behov for at udarbejde mere avancerede priskalkulationer, kan du bruge 

fx Sigma Professional eller Sigma Enterprise i kombination med Molio Prisdata.


