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Molio er det samlende videncenter for den danske bygge- og 

anlægsbranche. Det er branchens fælles sted for udvikling og 

etablering af fælles værktøjer, standarder og viden



Om Molio

Molio er en erhvervsdrivende fond med rødder 

tilbage til Marshall-hjælpen. Overskuddet 

geninvesteres i udvikling af nye værktøjer og 

viden, til gavn for hele byggebranchen.

Molio indsamler, behandler og formidler viden 

gennem udvikling af digitale værktøjer, 

standarder, kurser og fagbøger, der hjælper 

byggeriet til en nemmere og mere 

konkurrencedygtig hverdag.

Molio arbejder for digitalisering og 

bæredygtighed i branchen og er netop blevet 

sat i spidsen for projekt ConTech af Industriens 

Fond og Realdania. Målet er at fremme og 

facilitere brugen af ny teknologi i hele 

byggeriet. 



Forretningsområder

Digitale

værktøjer

▪ Prisdata

▪ Byggedata

▪ Beskrivelser

▪ IKT-værktøjer

▪ CAD/Bygningmodel

Molio

kurser

▪ Kurser

▪ Uddannelser

▪ Konferencer

Huset

Middelfart

▪ Konferencecenter

▪ Byggeudstilling

▪ Overnatning og 

bespisning

Molio

Bøger

▪ Fagbøger

▪ Forlag

▪ Boghandel

Molio er 

også:

▪ Internationale standarder

▪ buildingSMART Danmark

▪ ConTech Lab





ConTech Lab tager afsæt i en række 

brancheudfordringer og potentialer for byggeriet, 

der er blevet grundigt dokumenteret i de seneste 

år:

• Potentialer for øget produktivitet i byggeriet

• Potentialer for øget bæredygtighed

• Byggeriet er en af de mindst digitaliserede 

brancher

• Fragmenteret branchestruktur

• Samarbejdsudfordringer – særligt på ny 

teknologi

• Mange SMV’er i byggebranchen

• Megatrend-udvikling fra me-

technology til collaborative technology
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• Den danske bygge- og anlægsbranche står over 

for en ambitiøs opgave og en stort potentiale ift. 

at øge bæredygtigheden

• Det at bygge bæredygtigt udfordrer branchens 

virksomheder i alle led af værdikæden 

• Digitalisering og ny teknologi er vigtige midler til 

øge bæredygtigheden

• ConTech Lab er på en mission sammen med 

branchen og byggeriets virksomheder om at 

udvikle og eksperimentere med nye måder at 

benytte data, digitalisering og teknologi på til at 

skabe fremtidens byggeri – et bæredygtigt 

byggeri







Idé Projektering Udførelse Drift Nedrivning/Renovering



Idé Projektering Udførelse Drift Nedrivning/Renovering



Eksempel taget fra rapporten (Materiale- og bygningspas):

Den hollandske virksomhed Madaster gør data omkring materialer 
tilgængelige for evigt, da de bliver set som ressourcer. Madaster vil 
give alle aktører mulighed for at bidrage til en cirkulær økonomi, ved at 
benytte sig af deres modeller, der er baseret på LCA-data. De har 
udviklet deres model så alle aktører, fra den enkelte husejer til store 
investeringsfonde, kan få gavn af platformen. Som husejer kan man få 
genereret materialepas, der inkluderer mængder og tilstande på 
materialerne, samt lokationen.

Eksempel taget fra rapporten (Robotteknologi):

Nedrivningsrobotter giver mulighed for at øge mængden af brugbare 
genbrugsmaterialer fundet ved nedrivning. På samme måde som der 
kan spules blymaling af, er der robotter, som kan spule fuger fra 
mursted ud, og dermed udvinde genbrugstegl til nye konstruktioner. I 
Danmark er der flere udbydere af nedbrydningsrobotter: Kieler, 
Husqvarna, Brokk og mange flere.

Den schweiziske virksomhed Eberhard har satset stort på at opføre en 
fabrik, der kan udvinde genbrugsmaterialer af høj kvalitet fra 
byggeaffald. På fabrikken kan smarte sorteringsrobotter, der benytter 
kunstig intelligens, identificere brugbart affald og sortere det fra. Det 
genererer 200 tons brugbare byggematerialer i timen.
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Tilmeld din virksomhed her

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHH9knF9WwWaOWL5TtqVufeHH-3JE8r6fojHzsy32Dr7CXLw/viewform?id=16662#?culture=da-DK




https://www.linkedin.com/company/contech-lab/

