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’Implemering af cuneco standarder i byggeriets uddannelser’ 
– Referat fra workshop 1 
 
Workshoppen omhandler cuneco projekt 17021, som gennemføres af med-
lemmer af BVU*net, og den har til formål at igangsætte projektet og samtidig 
drøfte alternative muligheder og evt. ændringsforslag. 

Tidspunkt: 
Tirsdag den 27. august 2013, kl. 13:00 - 16:00 

Sted:   
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København (AAU) 
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 
Lokale: Seminarrum 4.058 på 4. sal over receptionen. 

Deltagere: 
Tom Frostgaard (TF) - Erhversakademi Lillebælt 
Niels Haldor Bertelsen (NHB) - SBi 
Daniel Tissot Skafte (DTS - referent) - KADK 
Kaj Jørgensen (KAJ) - AAU 
Flemming Vestergaard (FV) - DTU 
Per Kortegaard (PK) - AAA 
Maria Thygesen (MT) - AAU 
Per Christensen (PC) - VIAUC 
Søren Christensen (SC) – Conctruction College Aalborg 
Lars Klint (fra 14:00) (LK) - KADK 

1. Velkomst og præsentation af cuneco projekt 17021 
Niels Haldor Bertelsen, SBi, projektleder for projektet præsenterede projek-
tets baggrund, formål, indhold og deltagere med baggrund i projektbeskri-
velsen. 

− Kort introduktion til cuneco projekt 17021 
− Projekt 17011 der er grundlag for projektet er færdiggjort.  
− Projekt 17021 skal færdiggøres senest 30/9 2014 (start ved udar-

bejdelse af tidsplaner er tidligst 15/06 2010) 
− Budget udsendt efter endelig godkendelse af Cuneco. pga. misfor-

ståelser og ændring i økonomi er punktet "Tværfaglig uddannelse" 
sat til dkr 0,-. Tværfagligt samarbejde kan komme på banen igen i 
fremtiden, når de øvrige delprojekter kan danne grundlag herfor. 
Seneste, opdaterede budgetter er vedhæftet indkaldelsen til dagens 
møde.  

− Efter dagens møde skal alle delprojekter - hvis det ikke allerede er 
sket - detailbeskrives med tidsplan, deltagere og ansvarsfordeling 
samt detailbudget som aftalegrundlag med cuneco. Der er aftalt 
endnu en workshop 27/11 2013, hvor vi følger op på projekterne. 



 

 

Side 2 af 3 sider.  

2. Arkitektuddannelser delprojekt 2 
Lars Klint, KADK gennemgik nedslagspunkter, indhold og forventet resultat 
af delprojekt 2, som er et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole 
(KADK) og Arkitektskolen i Aarhus (AAA) og andre arkitektuddannelser. 

− Gennemgang ved LK: Fokuserer på den tidlige designfase. Hvordan 
kan standarder understøtte arkitektens arbejde og videreføres fra de 
tidlige stadier op gennem projektets mange faser.  

− Man vil analysere skitseringsfasen og prøve at mappe dem med 
cunecos standarder. F.eks. i forhold til udbud, mængdeudtræk og 
prisoverslag.  

− Skal resultere i læringsmateriale.  
− Hvad er mindsettet bag BIM standarder (ikke kun cuneco) og hvor-

dan understøtter det arkitektens proces? 
 

3. Ingeniøruddannelser delprojekt 3 
Maria Thygesen, AAU Institut for Byggeri og Anlæg gennemgik nedslags-
punkter, indhold og forventet resultat af delprojekt 3, som er et samarbejde 
mellem DTU, AAU og andre ingeniørskoler. 

− Oplæg udarbejdet med 3 projekter: 
I. Ingeniørfaglighederne i BIM-modellerne (simuleringsmodel-

ler og cuneco). Danner grundlag for næste punkter. 
II. Tværfaglige kursusaktiviteter (forandring i ingeniøruddan-

nelserne / udbredelse / implementering på uddannelserne) 
III. Regional forankring / regionale tværfaglige aktiviteter (im-

plementering i virksomheder)  
− Ingeniørhøjskolen Aarhus, DTU Ballerup, DTU Byg og management, 

SDU, VIA Horsens, AAU 
− NHB - hvilke kurser/moduler osv. kommer det til at indgå i? Kan det 

beskrives nu?  
− NHB - vil gerne have oversigt over deltagere, detailbudget mv. inden 

for 14 dages tid. 
 

4. Konstruktøruddannelser delprojekt 4 
Per Christensen, VIA University College, Horsens gennemgik nedslags-
punkter, indhold og forventet resultat af delprojekt 4, som er et samarbejde 
mellem konstruktørskolerne i Horsens, Aarhus, Holstebro og andre. 

− VIA har i forvejen en BIM-gruppe, der allerede har arbejdet med en 
del af de ting der indgår i projekt 17021. 

− Ser i dette projekt cunecos standarder primært som CCS-standard 
(og sekundært opmålingsregler).  

− Vil arbejde indenfor projekterings- og udførelsesfasen.  
− Uddannelse af lærere: BIM-gruppe arrangementer, BIM-Lab (Hor-

sens), konference- og uddannelsesoptagelser på OCW portal 
(www.openviauc.dk)  

− Delprojekt 4 fungerer desuden som prøveklud for deling via 
BVU*net. 

 

http://www.openviauc.dk/


 

 

Side 3 af 3 sider. 5. Erhvervsuddannelser delprojekt 5 
Søren Christensen, Construction College Aalborg gennemgik nedslagspunk-
ter, indhold og forventet resultat af delprojekt 5, som er et samarbejde mel-
lem Byggeriets Uddannelser, Construction College Aalborg (CCAA) og fag-
skoler. 

− Projektet handler i lige så høj grad for hvad man kan gøre for under-
viserne som hvad man kan gøre for eleverne.  

− Frontløberne er identificeret og organiseret. 
− Erhvervsskolernes digitale værktøj er AutoCAD, men frontløberne 

tilegner sig 3D værktøjer som Revit og SketchUp. 
− Vil identificere de dele af cuneco, der er relevante for erhvervssko-

lerne og klæde lærerne på til at integrere de dele i undervisningen. 
Derefter skal undersøges hvordan det kan rulles ud over de enkelte 
skoler; passer det sammen med de aktuelle kompetencemål, eller 
skal der ændringer i bekendtgørelsen til? Derefter tværfaglig grund- 
og efteruddannelse på tværs af skoleområder, der inkluderer cuneco 
i processer, ydelser mv.  

− Der eksisterer allerede tiltag, der kan indgå i BVU*net arbejdet 
− Etablering af regionale kompetencenetværk, der kan støtte op om 

læring og byggeprocesser. 

Andet 
Efter de ordinære mødepunkter fulgte en diskussion af CCS klassifikation i 
forhold til rum og hvorvidt de overhovedet kan bruges.  

− Skal vi (BVU*net) advokere for CCS i undervisningen, eller skal vi 
nærmere undervise i klassifikation, hvor cunecos standarder blot er 
en blandt mange.  

− Bør man lære vigtigheden af at klassificere snarere end et bestemt 
klassifikationssystem. 

 
PC efterlyste en udmelding fra cuneco omkring en tidshorisont for hvornår 
materialet er parat. 
NHB - det skal vi ikke regne med at få. 
 
MT - kan vi evt. blive enige om en bestemt bygningsdel f.eks. en dør, der 
indgår i alle projekter, for at se om og hvordan den bliver klassificeret for-
skelligt / om vejledningerne bliver læst forskelligt. 
 
PK - kan vi invitere en med indsigt i / fra cuneco til næste workshop? 
− NHB det vil vi forsøge at gøre. 
 

Opsamling ved NHB. 
Nu er projektbeskrivelsen overordnet fastlåst. Det der kan ændres, er forde-
lingen af pengene på det enkelte projekts aktiviteter i forhold til behov i (de-
tailbudget. 
De sidste rettelser og ændringer, budgetter mv. i detailbeskrivelsen af pro-
jekter skal NHB have senest den 11. september 2013. 
Ansvaret for projekternes gennemførelse påhviler nu de enkelte deltagere. 
 
 
Med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
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