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Hensigtserklæring af 30. august 2011 mellem BVU*net og cuneco 
 

Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner 

kaldet BVU*net  

og  

Center for produktivitet i byggeriet kaldet cuneco 

har med virkning fra 30. august 2011 underskrevet denne hensigtserklæring, 

som løber frem til 30. juni 2014, hvor cuneco-projektet afsluttes. 

 

Samarbejdet omfatter følgende arbejdsfelter, der refererer til modellen af 

side 2 udarbejdet på møde 7/7 2011 mellem BVU*net og cuneco: 

1. Formidling af forløb og resultater på hjemmeside, konferencer ol. 

Cuneco ønsker pt. en dynamisk formidling i samspil med brugerne. 

BVU*net ønsker pt. at få etableret en brugerdreven aktiv hjemmeside. 

2. Udvikling af metoder, værktøjer og standarder der prototypeafprøves 

Cuneco ønsker pt. igangsat en række udviklinger som ’maskinen’ i cune-

co og aftaler om prototypeafprøvninger på større byggerier. 

BVU*net ønsker pt. igangsat tre åbne tværfaglige temagrupper: Informa-

tionssystemer, Bygningsdelsinformationer og Egenskabsinformationer, 

som inkluderer afprøvninger på demo-byggerier og metodebeskrivelser.  

3. Uddannelse på skoler, i virksomheder og på byggepladser 

Cuneco ønsker pt. BVU*net involveret i cunecos projektarbejde på feltet. 

BVU*net ønsker pt. at dække uddannelse af arkitekter, ingeniører, kon-

struktører og håndværkere samt tværfaglig formidling og uddannelse. 

4. Forankring regionalt i et samarbejde mellem skoler og virksomheder 

Cuneco ønsker pt. at udbrede deres budskab bredt og landsdækkende. 

BVU*net ønsker pt. at støtte etablering af regionale kompetencecentre 

uden mure, hvor skoler og virksomheder effektiviserer byggeriet. 

5. Innovationsmodel med effektiv markedsdreven produktivitetsudvikling 

Cuneco ønsker pt. beskrivelse af forskellige scenarier med behovsanaly-

se som arbejdsgrundlag for udviklingen i cuneco. 

BVU*net ønsker pt. samarbejde om fælles innovationsmodel for byggeriet 

med alternative strategisker til effektiv udvikling, læring og forankring, og 

som bygger på udvalgte markedssegmenter og brugerdreven innovation. 

 

BVU*net og cuneco ønsker med denne hensigtserklæring at medvirke til, at 

byggeriets produktivitet og digitalisering styrkes både på kort og lang sigt, og 

at det sker i et nært samarbejde med alle byggeriets parter over hele landet. 

 

Hensigtserklæringen udmønter sig gennem konkrete aftaler på de enkelte 

arbejdsfelter, hvor mål, fremgangsmåde og finansiering aftales specifikt. 

 

Erklæringen underskrives på BVU*nets medlemsmøde den 30. august 2011, 

og den følges op på møder 1, 2 og 3 år efter aftalens underskrivelse. 
 
 
__________________                                    _____________________ 
Niels Haldor Bertelsen Torben Klitgaard 
Formand for BVU*net Direktør for cuneco 
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