
 

 

Netværkssamarbejdet for Byggeriets 

Videns- og Uddannelsesinstitutioner 

Foreningen BVU*net  

 
14. maj 2013 

Niels Haldor Bertelsen 

Fil: 130507 BVUmøde4 Referat 

Sider: 4. 

Medlemsmøde nr. 4 den 7/5 2013 i København - Referat 

Tid:  
Tirsdag den 7. maj 2013, kl. 10:00-14.00  

Sted: 
KADK, Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen  

http://www.karch.dk/dk/Menu/Om+skolen/Find+vej 
Philip de Langes Allé 10 
1435 København K 
AUDITORIUM 5, indgang J:  

Kort over bygningerne: 
http://www.karch.dk/dk/Materiale/Files/Officielle+dokumenter/kort_KA_DKDSn_campus2011.pdf 

Vært: 
Lars Klint, mobil: 41 70 19 89, Mail: lars.klint@kadk.dk 

Deltagere: 
14 deltagere. Se deltagerlisten i bilag A. 

1. Velkomst og indledning -10:00 
Niels Haldor Bertelsen, SBi, formand for foreningen BVU*net bød velkommen og 
præsenterede programmet. Der blev uddelt præsentationen, som efterfølgende er 
revideret jf. fil: ’130507BVUnet medlemsmøde Holmen nhb130513’ 

2. Cuneco: Metode og mål med implementering -10:15 
BVU*net er færdig med forprojekt om analyse af metoder og mål for implemente-
ring af cuneco standarder i uddannelserne. Niels Haldor Bertelsen præsenterede 
resultatet, som vil blive udgivet som SBi rapport ’Undervisning i cuneco standarder 
– Del 1 Udviklingsmål for implementering på skoler’. Projektet lægger op til hoved-
projektet, som præsenteres under punkt 3. 

3. Cuneco: Implementering i uddannelser -10:45 
BVU*net har fået hovedprojekt godkendt af cuneco som projekt 17021. Se nærme-
re herom i projektbeskrivelsen. Projektet gennemføres i følgende seks dele frem til 
30/9 2014 og indenfor et samlet budget på 2,3 mio kr., som administreres af 
BVU*nets bestyrelse: 
- Del 2: Arkitektuddannelser 
- Del 3: Ingeniøruddannelser 
- Del 4: Bygningskonstruktøruddannelser 
- Del 5: Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 
- Del 6: Videnformidlingsinstitutioner 
- Del 7: Koordinering og kvalitetssikring i BVU*net. 
 
Skole og deres samarbejdsparter opfordres til at skrive projektforslag på 1-2 sider 
til de forskellige dele i projektet, som senest den 21/5 2013 sendes til BVU*nets 
bestyrelse. Hvert forslag beskrives med følgende: 

- Titel på projektforslaget 

- Navn og kontaktoplysninger på skole og projektleder 

- Hvor lægges fokus, som skrives i stikordsform: 

 Hvilke af de 5 institutionssøjler og aktører dækkes? 

 Hvilke af de 4 cuneco standarder arbejdes der med? 

http://www.karch.dk/dk/Menu/Om+skolen/Find+vej
http://www.karch.dk/dk/Materiale/Files/Officielle+dokumenter/kort_KA_DKDSn_campus2011.pdf
mailto:lars.klint@kadk.dk
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 Hvilke nedslagspunkter i proces, informationer, bygning og produkter er in-

kluderet? 

 Hvorledes fordeler arbejdet sig på de fem aktiviteter: Netværkssamarbejde, 

læreruddannelse, faglige kurser, tværfaglige kurser og innovation på bygge-

pladser? 

- Indhold og aktiviteter 

- Resultater og levering af leverancer 

- Tids-, aktivitets- og leveranceplan 

- Finansiering og omkostningsbudget.  

 

Som omkostninger regnes timeforbruget for de enkelte medvirkende gange med 

den aktuelle timeløn pluds sociale bidrag, feriepenge, ferie ol. Der kan ikke indgå 

omkostninger fra elever og studerende på kurserne. Der forudsættes en egenfi-

nansiering på mellem 30-40 % af de budgetterede timer. Når delprojektet er god-

kendt skrives der direkte kontrakt mellem den enkelte skole og cuneco, mens 

BVU*nets bestyrelse har ansvar koordinering, kvalitetssikring og opfølgning. 

4. Cuneco: Implementering i hovedstadsregionen -11:15 

Hovedstadsregionen har bevilget støtte til implementering af cunoeco´s resultater i 

hovedstadsregionen. Projektet gennemføres i 2013-14 i samarbejde med DTU, 

KEA og KA. Lars Klint og Jan Karlshøj uddybede projektansøgningen. Den 8/5 

2013 afholdes planlægningsmøde hos cuneco om projektet. 

Frokost - 11:45-12:30 

5. Workshop om emner til ”Tænketank for renovering” -12:30 
Niels Haldor Bertelsen introducerede workshoppen med en kort beskrivelse af for-
mål og resultat af ’Tænketank for bygningsrenovering’. Tænketanken afsluttede en 
analyse af initiativer forslået af byggeriets parter, og de findes i rapporten ’Fokus 
på Bygningsrenovering – Syv initiativer fra byggeriet’, som kan findes på 
www.ejendomsviden.dk/taenketank. BVU*net ved Niels Haldor Bertelsen har meldt 
sig som tovholder på følgende to initiativer: 
- 5. Styrkelse af den faglige og tværfaglige uddannelse inden for renovering 
- 6. Fremme af innovation inden for bygningsrenovering. 

Følgende stikord er hentet fra drøftelserne på workshoppen: 

- De almene bebyggelser er interessante også uddannelse af ejerne 

- Vi kan formulere nogle spændende projekter indenfor bæredygtighed 

- Typehuse og byggerier under Bygningsstyrelsen er også interessante 

- Vigtigt at se på det tidlige grundlag som bygherren udarbejder 

- Der bør inkluderes 3D-modeller og visualisering i initiativerne 

- Initiativ 4 om ’Effekt af energirenovering’ er også af interesse for skoler 

- Vi bør se på, hvad der findes af viden og projektet og kortlægge erfaringer 

- Vigtigt af få beboere og brugerne med i energirenoveringen 

- Digitalisering vigtigt som emne bl.a. med baggrund i nye IKT-bekendtgørelser 

- Direktørerne i den almene sektor kan klædes på og presser leverandørerne 

- Vi kan både arbejde med eksisterende erfaring og skabe ny viden 

- De almene har god dokumentation af D&V-erfaringer og -data 

- Erhvervsuddannelserne er bedre rustet end ingeniør- og arkitektuddannelser 

- Vi skal etablere netværk mellem flere skoler og frontvirksomheder i de enkelte 

regioner 

- Alle deltagerne har stor interesse for at arbejde med initiativ 5 og 6 

http://www.ejendomsviden.dk/taenketank
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- Vigtigt at se på byg- og driftsherren, og de krav de stiller til leverandørerne 

- Ved renovering skal der fx arbejdes med energi, bæredygtighed, økonomi, in-

deklima, arkitektur, digitalisering og produktivitet 

- Cases og eksisterende byggesager er vigtige som grundlag for uddannelse 

- Tværfaglige kurser kunne etableres på landsplan og give ECTS-point 

- ’Sommerkurser’ for studerende, elever og efteruddannelse af medarbejder kun-

ne gennemføres som internatmoduler på en uge forskellige steder i landet. Der 

kunne arbejdes med skoleværksteder og samarbejde på tværs af skoler 

- By- og bygningsmodeller kunne bruges som fælles projektgrundlag i undervis-

ningen. De nye svendeprøver planlægger allerede at bruge det som grundlag 

- Vi skal finde 3-5 arketyper af bygninger og cases, som vi har som grundlag 

- Ved prioritering af indsats skal vi være bedre til at bedømme genvinsten. 

6. Resumé af workshop - 13:30-14:00 

Der er indkaldt til opfølgningsmøde i GI den 10/6 2013, hvor Niels Haldor Bertelsen 

og Grith Bech-Nielsen deltager, og hvor BVU*net præsenterer sig som tovholder 

for initiativ 5 og 6 og også med interesse i initiativ 4. Workshoppen forslog, at 

BVU*net arbejder videre med bl.a.: 
- Fælles sommerkurser af et ugers moduler for både elever og studerende med 

SCTS point og mod betaling for efteruddannelse af medarbejdere fra alle fag-
grene – arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere. Sommerkurserne 
kan målrettes forskellige nedslagspunkter i proces, produkt, information og 
blandt aktører 

- Kortlægning af erfaringer, projekter og viden som baggrund for prioritering 
- Beskrivelser af 3-5 arketyper af bygninger som fælles grundlag, og indsamling 

af dokumenterede cases og byggesager med innovation, som bruges som ek-
sempler i undervisning og innovation på andre byggesager. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Niels Haldor Bertelsen 
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Bilag A:  
Deltagerliste fra medlemsmøde 4 den 07/05 2013 i København 
 
 

Navn: Virksomhed: Mail: 

Lars Klint Kunstakademiets Arkitektskole lars.klint@karch.dk 

 

Kaj A. Jørgensen Aalborg Universitet kaj@m-tech.aau.dk 

 

Kjeld Svidt 

Maria Thygesen 

Aalborg Universitet 

Institut for Byggeri og Anlæg 

Bygningsinformatik 

ks@civil.aau.dk 

mkt@civil.aau.dk  

Jan Karlshøj Danmarks Tekniske Universitet 

DTU Byg 

jak@byg.dtu.dk 

 

Gunnar Eriksen VIA University College, Horsens GE@viauc.dk 

Tom Frostgaard Erhvervsakademiet Lillebælt tf@eal.dk 

 

Kim Knudsen Construction College Aalborg kikn@ccaa.dk 

 

Niels Haldor Bertelsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, 
Aalborg Universitet, AAU 

Afd. for Byggeri og Sundhed 

NHB@sbi.aau.dk 

 

 

 

Grith Bech-Nielsen 
 

VIA University College, Horsens grbn@viauc.dk 

David Fink 
Architect/BIM Manager   
 

schmidt/hammer/lassen   architects dfi@shl.dk 

Lars Tangaa 
 

Byggecentrum lta@byggecentrum.dk  

Anders Hermund 
 

KADK Anders.hermund@kadk.dk 

Henrik Kryger 
 

EAC, Odense hkma@eac.dk 

   

 

Afbud fra: 

 
  

Niels Ole Christiansen 

 

Niels Ole Christiansen 
Center for videregående byggeud-
dannelse 

Erhvervsakademi Århus 
AARHUS TECH 

noc@aarhustech.dk 
 

 

Per Christense VIA University College, Horsens GE@viauc.dk 

 

Asbjørn Levring TI  

 

Peter Hauch Arkidata 
Taskforcekoordinator 
Implementeringsnetværket 

hauch@arkidata.dk 

Christian Bolding Underviser og konsulent christianbolding@christianbolding.dk 
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