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Høring Molio beskrivelsesværktøj – Forslag til ny struktur 

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur. Det gør vi bl.a. for, 
at værktøjet i højere grad kommer til at afspejle brugernes behov og 
arbejdssituation.  

Den nuværende struktur er baseret på, at de enkelte arbejder er defineret ud 
fra fagdiscipliner. Men i praksis indgår der ofte bidrag fra flere fagdiscipliner i 
arbejderne. Derudover kan fagdisciplinerne også være sammensat forskelligt 
fra projekt til projekt. Beskrivelsesværktøjets nye struktur tager højde for 
denne virkelighed. 

Den nye struktur skal også tage højde for, at informationer fremover kan 
udveksles digitalt og anvendes direkte af forskellige aktører og 
softwaresystemer. Samtidig skal informationerne kunne fungere sammen og 
parallelt med tekstformaterne (Word og PDF).  

Fokus i den nye struktur er på bygningsdelsbeskrivelser, og strukturen er 
forberedt til, at der kan anvendes egenskaber, der i digital form er uafhængige 
af bestemte softwaresystemer. Data kan dermed let udveksles og bruges fra 
aktør til aktør.  

Endelig kan den nye struktur tage højde for funktionsudbud ved, at 
beskrivelserne gør det muligt at specificere krav i forhold til såvel projektering 
som udførelse.   

Beskrivelsessystemets styrke er bl.a., at den standardiserede opbygning med 
fælles basisbeskrivelser og brug af referencer giver brugerne mulighed for at 
håndtere komplekse faglige problemstillinger, som det ellers vil være svært for 
den enkelte bruger at beskrive. Denne værdi fastholdes fremover i den nye 
struktur. 

Forslaget til ny struktur har været undervejs i flere år. Arbejdsgruppen for Ny 
struktur, Molio Installationsgruppe, Brugergruppen for beskrivelser samt 
Molio’s fagredaktører bakker alle op om forslaget til ny struktur, der hermed 
sendes i høring hos relevante organisationer, abonnenter af 
beskrivelsesværktøjet og interessenter i Molio’s beskrivelsesværktøj.   

Arbejdsgruppen for Ny struktur består af Bent Feddersen, Rambøll, Bodil 
Schaltz, BSC rådgivning, Christian Rueløkke, Niras og Molio sekretariat for 
beskrivelser. 

Høringsmaterialet består af følgende: 

§ Molio beskrivelsesværktøj – Forslag til ny struktur - overblik.
§ Molio beskrivelsesværktøj – Forslag til ny struktur. Fuld version.
§ Bilag A. Molio beskrivelsesværktøj – Ny struktur - Indholdsfortegnelse

og definitioner.
§ Kommentarskabelon
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Formålet med høringen er dels at sikre en udtalt opbakning til forslaget, og 
dels at åbne for forbedringsforslag fra værktøjets brugere og interessenter. 
Begge dele i lyset af at beskrivelsesværktøjet er meget udbredt i branchen, og 
at implementeringen af forslaget vil være meget ressourcekrævende for Molio. 

Læs mere om høringsmaterialet i vedlagte bilag, eller på Molio’s hjemmeside 
via følgende link: 

Molio beskrivelsesværktøj - Forslag til ny struktur 

I høringsperioden afholdes der i alt 4 workshops, hvor man vil få mulighed for 
at høre en præsentation om forslaget til ny struktur, samt stille eventuelle 
spørgsmål. Der afholdes workshops for leverandører og entreprenører samt for 
bygherre, bygningsejere og rådgivere i hhv. Aarhus og Ballerup.  

Workshops er planlagt som følger og tilmelding er nødvendig via link herunder: 

Aarhus, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C 
12. marts Leverandører og Entreprenører, kl. 13:00-16:00  
15. marts Bygherre, Bygningsejere og Rådgivere, kl. 13:00-16:00   
Ballerup, Pfizer, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup   
21. marts Bygherre, Bygningsejere og Rådgivere, kl. 13:00-16:00 
22. marts Leverandører og Entreprenører, kl. 13:00-16:00   

Høringsperioden går fra den 1. marts til den 6. april 2018. 

Ved flere kommentarer fra samme virksomhed ønskes i muligt omfang, at disse 
indbyrdes koordineres og sendes samlet. 

Høringskommentarer bedes angivet i vedlagte Excel-regneark, som herefter 
returneres per mail til nystruktur@molio.dk med angivelse af emne 
”Høringskommentarer Molio beskrivelsesværktøj – Forslag til ny struktur” 
senest den 6. april 2018.  

Spørgsmål til forslaget om ny struktur kan rettes til Kim Streuli på telefon: 
30959560 eller mail: ks@molio.dk. 

Vi ser frem til at modtage jeres høringskommentarer, der er med til at sikre de 
bedst mulige beskrivelser fremover.   

 

Venlig hilsen 

 

Kim Streuli 
Produktchef 
30959560 
ks@molio.dk 
 

Bilag:  

Molio beskrivelsesværktøj – Forslag til ny struktur. Forkortet version  
Molio beskrivelsesværktøj – Forslag til ny struktur. Fuld version 
Bilag A. Molio beskrivelsesværktøj - Ny struktur - Indholdsfortegnelse og 
definitioner 
Kommentarskabelon 
 

https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsemne/molio-beskrivelsesv%C3%A6rkt%C3%B8j-forslag-til-ny-struktur
https://molio.dk/kurser/kursusoversigt/handling/vis/produkter/produkt/workshop-hoering-ny-struktur-12318/
https://molio.dk/kurser/kursusoversigt/handling/vis/produkter/produkt/workshop-hoering-ny-struktur-15318/
https://molio.dk/kurser/kursusoversigt/handling/vis/produkter/produkt/workshop-hoering-ny-struktur-21318/
https://molio.dk/kurser/kursusoversigt/handling/vis/produkter/produkt/workshop-hoering-ny-struktur-22318/

