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Hvad er Byggedata?

Molio Byggedata er byggebranchens værktøj til at søge, 

navigere og danne overblik over lovstof, anvisninger, standarder, 

vejledninger og andre væsentlige dokumenter. Byggedata 

udmærker sig ved at inkludere det omfangsrige almentekniske 

fælleseje. Byggedata har sikret korrekt praksis i byggeriet i 50 år. 

Byggedata bruges af projekterende, rådgivere, bygherrer, 

konstruktører, myndigheder og mange andre, der har brug 

for enten at holde sig bredt opdateret på lovområdet eller at 

dykke ned i specifikke detaljer uden at bruge en masse tid på 

informationssøgning. 

Byggedata

Behovstilpasset funktionalitet 

Flere funktioner i Byggedata er udviklet i samarbejde med brugerne, så 

værktøjet understøtter konkrete arbejdsopgaver og nemt giver overblik.

Fuldtekst-indekseret kartotek – alt indhold i Byggedata er indekseret og 

søgefunktionen er dermed nem og intuitiv at benytte. Du kan fx søge efter 

dokumenter og publikationer, der indeholder et helt specifikt emneord. 

Skræddersy dit indhold – med personligt log ind giver favorit- og 

projektmappefunktionen dig mulighed for at gemme og sortere 

de dokumenter, du bruger mest. 

Udtømmende indhold 

Byggedata rummer alle dokumenter, som er nødvendige for at sikre en korrekt 

proces i et byggeri, fx BR18, AB 18, gældende love og bekendtgørelser mm.

Byggedata kan udvides med anvisninger fra SBi, samt vejledninger og retningslinjer 

fra DBI. Du kan også finde historiske versioner af dokumenterne.  

Anvendelsen af Byggedata 

Alle i byggeriet har stor gavn af de mere effektive arbejdsgange, som Byggedata 

kan tilbyde. Eksempler på ofte anvendte opslag i Byggedata: 

Bygherrer
AB18, IKT-specifikationer, Planloven, 

kvalitetssikring af byggeriet, lovstof om 

arbejdsmiljø 

Byggesagsbehandler
BR18, BR18 vejledninger + tilknyttet 

lovgivning og planlov, Byggeloven

Entreprenører
Materiale om aftaleforhold, BR18 og 

BR18 vejledninger

Arkitekter
Materiale og lovstof om indeklima, 

dagslys, tilgængelighed, måleforhold, 

rumbehov, indretning på overordnet 

niveau

Rådgivende ingeniører
Lovstof om arbejdsmiljø, 

bygningslovgivning, rapporter og 

materialer fra bl.a. miljøstyrelsen, 

(AB18 + udbudsmateriale), Danske 

Standarder (konstruktionsnormer) 
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Hør mere om Byggedata
Vil du vide mere om mulighederne i Byggedata, eller har du 
spørgsmål til dit abonnement, kan du kontakte os på byggedata@molio.dk.

1. Let viden- og dokumentsøgning,  
som sparer tid.  

2. Med fuldtekstindekseret indhold og 
avancerede søgefunktioner finder du de 
mest relevante dokumenter første gang. 

3. Udvidet dokumentinformation, gør det 
hurtigt og nemt at vurdere relevans og om 
et dokument er gældende eller historisk. 

4. Ugentlige opdateringer og notifikationer 
ved nye versioner sikrer, at du til enhver tid 
har overblik over hvilke dokumenter, der er 
gældende.



Bygningslovgivning
Love, bekendtgørelser, cirkulærer, 

reglementer og vejledninger m.v. om 

byggetekniske forhold samt BR18, 

BR18 Vejledninger og BR18 

Vejledninger om brand.

Byplanlovgivning
Love, bekendtgørelser, cirkulærer, 

reglementer og vejledninger m.v. samt 

miljøbestemmelser for byggeri.

Normer og forskrifter
Danske standarder inden for 

områderne konstruktion, bygningsfysik 

og byggeri, herunder Eurocodes. 

Standarderne kan søges frem, og du 

kan se et preview. Det er muligt at 

knytte din Licens til Dansk Standard til 

Byggedata og dermed skifte frem og 

tilbage mellem de to værktøjer.

Projekter og styring
Bestemmelser for teknisk rådgivning 

og bistand.

Domme og afgørelser
Nye og relevante afgørelser indenfor 

entrepriseret og byggeri, byggeloven 

samt oversigter over relevante nævn, 

ankenævn mv.

Leveranceforhold
Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer, licitationsbestemmelser, 

tilbudsforbehold, branchers 

leveringsbetingelser mv AB18, 

ABT18, ABR18, procesregler, 

ydelsesbeskrivelser og 

standardparadigmer.

Økonomi og organisation
Love, bekendtgørelser, cirkulærer 

m.v. om offentlig støtte til byggeri, 

fastprisordning, kvalitetssikring, 

bygherrevejledning mv.

Bæredygtigt byggeri 
og certificering
Krav, love, regler, certificeringer, 

anvisninger, vejledninger, miljø, 

genbrug og indeklima.

Tilgængelighed
Love, bekendtgørelser, regler, 

vejledninger, SBi-anvisninger 

(SBi-anvisningerne kan søges frem, 

og skal tilkøbes).

Indhold i Byggedata

Offentligt byggeri
Love, aftalevilkår, vejledninger, IKT i 

offentligt byggeri, totaløkonomi og OPP

Almene boliger 
Love, bekendtgørelser, At-vejledninger 

og vejledninger.

Byggeskik
Love, bekendtgørelser, byfornyelse, 

hustypebeskrivelser, huseftersyn, 

bevaringsværdige bygninger og 

bevaringsværdier.

Klimatilpasning
Love, bekendtgørelser, 

rørcenteranvisninger, erfaringsblade 

(Byg-Erfa kan søges frem, men ikke 

tilkøbes), regnvand, skybrud og 

oversvømmelser.

Udgivelser om byggeri
• Byg-Erfa (Byg-Erfa kan søges frem, 

men ikke tilkøbes)

• DBI (DBI-retningslinjer, vejledninger 

m.fl. kan søges frem, og skal tilkøbes)

• Rørcenteranvisninger kan søges 

frem - flere med fri adgang

• SBi-anvisninger (SBi-anvisningerne 

kan søges frem, og skal tilkøbes)

• SBI forsk kan søges frem med fri 

adgang

• SBI Build kan søges frem med fri 

adgang

• Træinformations (TRÆbøger kan 

søges frem, men ikke tilkøbes 

Byggedata)

Værktøjer
Adresselister, formler, måleenheder 

og u-værdier.

Rumbehov
Skitsetegninger vedr. parkering og 

færdselsarealer, udendørsarealer, 

kontorindretning, boligen, 

bygningsinstallationer, mennesket 

mm. med optegning af målforhold og 

pladsbehov.

Diverse
EU-direktiver m.v. vedrørende byggeri.

Byggedata


