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Arbejdsområde (basisbeskrivelse)
ID Titel ID Titel Indhold

Struktur (incl. definition og vejledning for indholdsfortegnelse) Almene regler og vejledning i brug af Molio beskrivelsesværktøj.
Paradigmer arbejdsbeskrivelser
Byggesag Almene betingelser; AB18 samt byggeplads, sikkerhed, kvalitetssikring 

og tidsplaner. 
Arbejdsmiljø (Plan for Sikkerhed og Sundhed) Plan for sikkerhed og sundhed og arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre 

byggepladser.

Koordinering Koordinering mellem arbejder, i form af grænsefladeskemaer.
Byggeplads Etablering, drift og afrigning af en byggeplads.

Nedrivning Nedrivning og miljøsanering Delnedrivning, totalnedrivning og miljøsanering
Jord, generelt Udgravning, tørholdelse, afstivning, indfatning,  til- og påfyldning.

Jord, ledninger Muldafrømning, udgravning, tørholdelse, afstivning, tilfyldning og 
muldretablering.

Betonkonstruktion, pladsstøbt
Betonkonstruktion, betonelement, leverance Fremstilling og leverance af betonelement. 
Betonkonstruktion, betonelement, montage Montage af betonelement.
Betonkonstruktion, glidestøbning Glidestøbning
Betonkonstruktion, renovering Renovering af beton.

Stålkonstruktion Stålkonstruktion, generelt Alle former for stålkonstruktion, herunder smedearbejde.
Trækonstruktion, generelt Alle former for trækonstruktion.
Trækonstruktion, træelement, leverance Fremstilling og leverance af træelement
Trækonstruktion, træelement, montage Montage af træelement
Trækonstruktion, træspær og -ramme, leverance Fremstilling og leverance af træspær og trærammer.
Trækonstruktion, træspær og -ramme, montage Montage af træspær og trærammer.
Murværkskonstruktion, murværk Byggesten, opmuring, fugtspærre, bindere, tegloverliggere, sålbænke, 

dilatationsfuger og overfladebehandling.
Murværkskonstruktion, puds Vandskuring, filtsning, sækkeskuring, berapning, tyndpuds, puds og 

kalk.
Murværkskonstruktion, renovering Renovering af murværk.

Pælekonstruktion Pæl, rammet Ramning og kapning af pæle
Tyndpladekonstruktion Tyndpladekonstruktion Tyndepladekonstruktion af metal.
Porebetonkonstruktion Porebetonkonstruktion Porebeton
Glaskonstruktion Glaskonstruktion, glasfacade og -tag Almindeligt forekommende byggesystemer af glas.

Tagkomplettering Tagkomplettering Lægter, vind- og dampspærre, undertag, pladebeklædning, vindskede, 
sternbeklædning og skotrende.

Tagdækning, pap og folie Tagpap og tagfolie.
Tagdækning, overlægsplade Metalplade og-bånd, naturskifer, tagsten (tegl og beton), 

fibercementplade.
Blik Blik Afløbsrør, nedløbsrør, skotrende, inddækning
Loft Loft, monteret Alle typer for monterede lofter.

Undergulv, støbt Cementbaseret flydemørtel, anhydritbaseret flydemørtel, støbeasfalt og 
svummemørtel

Undergulv, opbygget Opbygget undergulv.
Gulvbelægning, træ og laminat Gulvbelægninger baseret på  laminat og træ.
Gulvbelægning, tekstil og elastisk Gulvbelægninger baseret på tekstiler og elastiske materialer.

Gulvbelægning, flydende Fx hærdeplastbaseret gulvbelægning.
Vindue, dør, lem og port, leverance Levering af vindue, dør, lem og port
Vindue, dør, lem og port, montage Montage af vindue, dør, lem og port
Vindue, dør, lem og port, renovering Renovering af vindue, dør, lem og port

Solafskærmning Solafskærmning Levering og montering af solafskærmning.
Beklædning, påmuret Alle former for opmuret beklædning.
Beklædning, monteret Alle former for monteret beklædning.

Fast inventar Fast inventar Fx køkken, garderobe, laboratorieinventar og receptionsskrank.
Byggeplade Byggeplade Gipsplade, calciumsilikatplade
Fuge Fuge Blød, elastisk fuge og fugebånd.
Maling Maling Maling, lak og træbeskyttelsesmiddel
Glas Glas, generelt Alle former for glas.
Isolering Isolering Alle former for isolering.
Natursten Natursten, leverance Leverance af alle former for natursten.

Samordnet proces Samordnet proces, funktionsafprøvning
Frekvensomformer Frekvensomformer

VVS, forsyning, vandinstallation Varmtvandsbeholder, varmtvandveksler, vandmålere
VVS, forsyning, varmeanlæg og varmeproducerende anlæg Varmeveklser, gasfyr, oliefyr, pumpe, energimåler
VVS, behandling Blandesløjfe - varmeanlæg. Blandesløjfe - installtion for afkølet vand
VVS, fordeling, brugsvand, varmeanlæg og anlæg for afkølet vand Rørinstallation - brugsvand,  Rørinstallation - varmeanlæg, 

Rørinstallation - afkølet vand, Rørinstallation - glykolholdigt vand
VVS, fordeling, afløb i bygning Rørinstallation - afløb i bygning, Rørinstallation - tagafvandning
VVS, forbrug, varmeafgivende kompontenter Radiator, konvektor, gulvvarmeanlæg
VVS, forbrug, sanitet Gulvafløb, sanitetsgenstand
VVS, proces, indregulering Ingeregulering - varmeanlæg, indregulering - installtion for afkølet vand

Sprinkling, forsyning, sprinklerstik/reservoir
Sprinkling, fordeling/forbrug, sprinkleranlæg
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Fagområde
Sprinkling, fordeling/forbrug, vandtågesystem
Sprinkling, ombygning/udvidelse af sprinkleranlæg
Køling, forsyning, vandkøleaggregat, luftkølet
Køling, forsyning, vandkøleaggregat, vandkølet
Køling, forsyning, luftkøler
Køling, forsyning, fordamper
Køling, forsyning, splitkøleanlæg
Køling, forbrug, fancoil
Køling, proces, indregulering
Afløb i jord, regnvand Fx nedløbsbrønd, ledninger, drænledninger, dæksler, riste, brønde, 

udskillere, pumper. 
Afløb i jord, spildevand Ledninger, dæksler, riste, brønde, udskillere, pumper og rottespærre. 

Ventilation, forsyning, aggregat
Ventilation, forsyning, ventilator
Ventilation, forsyning, fabriksmonteret automatik
Ventilation, fordeling, kanal
Ventilation, fordeling, komponent i kanalsystem
Ventilation, forbrug, armatur
Ventilation, proces, indregulering
El, forsyning, højspændingsanlæg
El, forsyning, forsyningsanlæg i terræn
El, forsyning, generator
El, forsyning, UPS
El, forsyning, jordingsanlæg
El, fordeling, stik og hovedledning
El, fordeling, føringsvej
El, fordeling, føringsvej i terræn
El, fordeling og forbrug, kraftinstallation 
El, fordeling og forbrug, kraftinstallation i terræn
El, forbrug, el-udstyr
El, forbrug, belysningsanlæg
El, forbrug, belysningsanlæg i terræn
El, kanalskinne
El, sikkerhedsbelysning
El, potentialudligning
El, lynafledning
El, lysstyring ( Lokal automatik)
Føringsveje, hovedføringsvej
Føringsveje, supplerende føringsvej

Elevator Elevator Elevator, rullletrappe
Solcelleanlæg, solcelle
Solcelleanlæg, inverter
El-tavle, hoved- og fordelingstavle
El-tavle, el-installation og belysning
El-tavle, maskininstallation
Bygningsautomation, styrende enhed
Bygningsautomation, automatikkomponent (opdelt i VVS, Vent, rum)
Bygningsautomation, IBI (lys, klima, solafskærmning)
Bygningsautomation, kommunikation og netværk
Bygningsautomation, proces, indregulering
Samordnet CE-mærkning
Bygningsautomation, automatik for installationsteknisk udstyr
Bygningsautomation, hovedcentral (forskellig niveau af betjening)
IT-kabling, fordeling, rack
IT-kabling, fordeling, føringsvej
IT-kabling, fordeling, kabling
Sikring, tv-overvågning, kameraudstyr
Sikring, tv-overvågning, master
Sikring, tv overvågning, lys
Sikring, tv-overvågning, kommunikation og netværk
Sikring, tv-overvågning, management og centraludstyr
Sikring, brand, automatisk røgventilation
Sikring, brand, automatisk rumslukning (ARS)
Sikring, brand, automatisk dørlukning (ABDL)
Sikring, brand, røgudluftning
Sikring, brand, automatisk ventilation (ABV)
Sikring, brand, kommunikation og netværk
Sikring, brand, management og centraludstyr
Sikring, adgangskontrol, lås og slutblik
Sikring, adgangskontrol, karmoverføring
Sikring, adgangskontrol, kort- og biometriskelæser
Sikring, adgangskontrol, adgangskort og kortfabrik
Sikring, adgangskontrol, kommunikation og netværk
Sikring, adgangskontrol, management og centraludstyr
Sikring, varsling, lydgiver
Sikring, varsling, optisk signalgiver
Sikring, varsling, talevarsling
Sikring, varsling, kommunikation og netværk
Sikring, varsling, managment og centraludstyr
Sikring, rumslukning, detektor og andet komponent
Sikring, rumslukning, flaskesystem
Sikring, rumslukning, kommunikation og netværk
Sikring, rumslukning, managment og centraludstyr
Sikring, automatisk gasalarm, detektor
Sikring, automatisk gasalarm, kommunikation og netværk
SikSikring, automatisk gasalarm, managment og centraludstyr
Sikring, tyveri og indbrud, detektor
Sikring, tyveri og indbrud, kommunikation og netværk
Sikring, tyveri og indbrud, managment og centraludstyr
Sikring, overfaldsalarm, alarmudstyr
Sikring, overfaldsalarm, managment og centraludstyr
Sikring, porttelefoni, adgangs og overvågningsudstyr
Sikring, porttelefoni, kommunikation og netværk
Sikring, porttelefoni, managment og centraludstyr
Sikring, mekanisk sikring, perimetersikring
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Arbejdsområde (basisbeskrivelse)

Molio Beskrivelser, Ny Struktur  - Opdeling i fagområde og arbejdsområde (basisbeskrivelse)

Fagområde
Sikring, mekanisk sikring, fysisk sikring
Sikring, mekanisk sikring, managment og centraludstyr
Teknisk isolering, varmeisolering Teknisk isolering af ventilationskanaler og vvs-installationer samt 

lukning, herunder brandlukning, omkring kanal- og rørgennemføringer 
mv. i bygningsdele.

Teknisk isolering, kuldeisolering Teknisk isolering af køleinstallationer samt lukning, herunder 
brandlukning, omkring  rørgennemføringer mv. i bygningsdele.

Befæstelse Befæstelse Bundsikring, stabilt grusbærelag, fugning mv. i forbindelse med lægning 
af bl.a. natursten, betonsten, teglklinker og asfalt som befæstelse i 
terræn.

Beplantning Beplantning Forberedelse af terræn, muldarbejde, drænledning, faskine, geotekstil 
samt plantning og græssåning.

Sikring, mekanisk sikring

5. Landskab

Teknisk isolering
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