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REFERAT 

Implementering af cuneco standarder i byggeriets uddannelser  
workshop 2 
 
Workshoppen omhandler cuneco projekt 17021, som gennemføres af med-
lemmer af BVU*net. Workshop 2 har til formål at give en status over projek-
tets aktiviteter og drøfte planer for de kommende aktiviteter. 

Tidspunkt:  
Onsdag den 27. november 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: 
Niels Haldor Bertelsen, SBI AAU nhb@sbi.aau.dk  
Daniel Tissot Skafte (referent), KADK Sekr. BVU*net daniel.skafte@kadk.dk 
Gunnar Eriksen, VIA UC ge@viauc.dk  
Jan Ejlerskov Petersen, Byggeriets Uddannelser jep@bygud.dk 
Jan Karlshøj, DTU Byg jak@byg.dtu.dk  
Kaj Jørgensen, AAU kaj@m-tech.aau.dk  
Lars Klint, KADK lars.klint@kadk.dk  
Per Kortegaard, AAA per.kortegaard@aarch.dk  
Tom Frostgaard, Erhvervsakademiet Lillebælt tf@eal.dk 
Claudio Spaziani Testa, Københavns Erhvervsakademi cst@kea.dk 
Kjeld Svidt, AAU ks@civil.aau.dk 
Lars Tangaa-Andersen, Byggecentrum lta@byggecentrum.dk 
Maria Kaae Thygesen, AAU mkt@civil.aau.dk  
Nils Lykke Sørensen nls@sbi.aau  
Per Christensen, VIA UC pc@viauc.dk 
Peter Hauch, Arkitekt hauch@arkidata.dk  
Rasmus Zier Bro, Byggeriets Uddannelser rzb@bygud.dk 
Bjørn Antonsen, KEA bja@kea.dk  
Claes Nordsted-Jørgensen, Erhvervsakademi Sjælland clno@easj.dk 
Jesper Salling Nielsen, cuneco js@cuneco.dk  
Søren Spile, cuneco ssp@cuneco.dk  
Nicolai Karved, Betech Data nicolai.karved@betechdata.com 
 

1. Velkomst, formål, præsentation og aftalestatus  

Indledning ved Niels Haldor Bertelsen, SBi, projektleder for projektet.  
– Velkomst og præsentation af de eksterne oplægsholdere herunder 

Søren Spile, cuneco og Nicolai Karved, Betech Data 
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Side 2 af 4 sider. 2. Cuneco orienterer om CCS inkl. diskussion af skolernes behov  

Søren Spile, projektchef i cuneco, gav en kort gennemgang af hvad cuneco 
kan levere i dag og nærmeste fremtid. (Jesper Salling, cuneco deltog også 
og stillede sig til rådighed for svar på spørgsmål resten af mødet) 

– Afleverer ultimo 2013: CCS identifikation (rapport + produktblad), 
CCS klassifikation af bygningsdele, CCS klassifikation af brugsrum, 
CCS eksempelsamlinger 

– Afleverer primo Q2 2014 CCS til klassifikation af bygningsværker, 
ressourcer, klasser af information, informationsniveauer, opmålings-
regler, egenskaber for rum, egenskaber for byggevarer og informati-
oner til drift. 

 

3. Betech Data orienterer om Spine og muligheder for skoleaftaler  

Nicolaj Karved, Betech Data fortalte om Betechs Spine-projekt 
– Har startet Spine-projektet som en form for lokalisering af CCS på 

opfordring af bips og for at Autodesk skal være klar til klassifikati-
onssystemet. Betech Data er dansk distributør af Autodesk. 

– Spine skal være en cloudbaseret platform, der kan indeholde infor-
mation til alle formål fra model til simulering, klassifikation og D&V 
på et sted og holde information synkroniseret. Delt op i Spine ser-
vice, -viewer og -plugins. Plugins muliggør brug i mange program-
mer, Betech fårr plugins til Revit og Navisworks 

– Spine skal holde styr på projektdata, så de forskellige programmer 
kan trække på disse data frem for alle at have dem indlejret i store, 
tunge modeller. CCS bliver sproget informationerne udveksles igen-
nem. 

– Læs mere om Spine her: http://www.projectspine.com/product-
info/spine.html eller vedlagt præsentation. 

 

4. Arkitektuddannelser delprojekt 2  

Lars Klint, LK, KADK gav en status over forløb og plan for det videre arbej-
de. 

– Der er indgået aftale, men KADK har endnu ikke skrevet under pga. 
en større omstrukturering af hele skolen. Forventer at skrive under i 
det nye år. Udviklingsteam – Anders Hermuns, AH er nu tilknyttet TI 
på næsten fuld tid, men er stadig tilknyttet cuneco projektet på 
KADK. Ellers planmæssigt på nær cuneco viden kommer lidt for sent 
(Q2 2014) i forhold til at kunne nå at anvende det før september 
hvor projektet lukker. LK henvender sig til cuneco for at få nyeste 
materiale når det er nødvendigt.  

 



 

 

Side 3 af 4 sider. 5. Ingeniøruddannelser delprojekt 3  

Kjeld Svidt, KS og Maria Thygesen, MT AAU Institut for Byggeri og Anlæg 
gav en status over forløb og plan for det videre. 

– Har taget fat i ingeniøruddannelser i hele landet og afklaret hvor 
mange vil være med og i hvilket omfang inden for bærende kon-
struktioner, klima, energi og produktionsstyring.  

– Har lavet aftale/kontrakt. 
– Vil gerne have adgang til engelsksproget materiale ASAP, og erfa-

ringsmateriale omkring udveksling mellem arkitekter og ingeniører. 
– Vil prøve at satse på faglærere i første omgang, da de mest relevan-

te værktøjer fra cuneco først er klar ved semesterets afslutning. 
– Kaj A. Jørgensen, KAJ – fokus bliver hvordan analyse- og simule-

ringsværktøjer fungerer ift. cunecos værktøjer. Også interessant at 
afprøve Spine i forbindelse med andre værktøjer som f.eks. Tekla. 

– MT – Byggeweb vil gerne give plads til deling af undervisnings- og 
udviklingsmateriale fra alle projekter. 

– KAJ: Det er også muligt at dele gennem bvunet.dk (direkte eller 
gennem link). 

 

6. Konstruktøruddannelser delprojekt 4  

Per Christensen, VIA University College gav en status over forløb og plan for 
det videre arbejde. 

– Projektet er defineret for de tre lokaliteter i VIA, men vil gerne have 
samarbejde med andre konstruktøruddannelser. Har kontrakt på 3 
pkt. med cuneco: 

1. forslag til læringsmetoder og pædagogiske principper  
2. lærere uddannes og trænes  
3. rapportering fra lærere og institutioner 

– Samarbejde med virksomheder om workshops og projektforløb. 
– Ønskes fra cuneco: Opdaterede standarder, besøg på skolen. 

 

7. Erhvervsuddannelser delprojekt 5  

Rasmus Zier Bro, Byggeriet Uddannelser gav en status over forløb og plan 
for det videre arbejde. 

– Har ikke svaret Mette, men har fået kontrakt fra cuneco. Bremset lidt 
af omstrukturering i Aalborg, hvor oprindelige projektdeltagere er 
ude af samarbejdet nu. 

– Efterlyser konkrete entreprenørprojekter, der kan anvendes til af-
prøvning og afsluttede projekter der kan bruges som erfaringsbase. 

– MT: Formentlig vil de Digitale dage næste gang komme til at om-
handle de udførende. 

 

8. CCS på Konstruktøruddannelsen på KEA - Projekt 701 

Præsentation v. Bjørn Antonsen BA, KEA 
– Afrapportering af workshop på KEA om anvendelse af CCS.  



 

 

Side 4 af 4 sider. – BA efterlyser bedre navngivning/versionering af dokumentation på 
cunecos hjemmeside. Har bl.a. oplevet, at der er (for) meget materi-
ale, også redundant, på cuneco/bips hjemmesiden. Uoverskueligt for 
brugeren. 

– Har afprøvet kodning på to bygningseksempler. Har bl.a. givet pro-
blemer med at gennemskue, hvordan dele skal klassificeres (sy-
stem, komponent, delsystem)? 

– Præsentation vedhæftet dette referat. 
 

9. Orientering om cuneco projekt 17031 ’Implementering i Region Hovedsta-
den’  

Lars Klint, KAADK og Jan Karlshøj, DTU orienterede om formål, forløb og 
pla-ner for cuneco projekt 17031 ’Forankring af 3D arbejdsmetoder og 
cuneco standarder i virksomheder og undervisning i Region Hovedstaden’.  

– LK – cuneco midler til at øge beskæftigelsen i hovedstadsområdet 
indenfor DDB. Projektet skal afklare hvordan man udbyder efterud-
dannelse for arkitekter indenfor dette område. Samarbejde mellem 
KADK/DTU Diplom/KEA. 

 

10. Plan for det videre arbejde og næste workshop, Niels Haldor Bertelsen, SBi 
– Jesper Salling, cuneco opsummerer på de ønsker, der har været til 

cuneco i løbet af dagen: 
 Arkitektuddannelserne vil gerne have en opdatering af hvad 

der findes af nyeste materiale. 
 Ingeniøruddannelserne ønsker så meget materiale som mu-

ligt på engelsk og erfaringsmateriale om samarbejde mellem 
ingeniører og arkitekter. 

 Konstruktøruddannelserne vil gerne have besøg af cuneco. 
 Rasmus Bro, Byggeriets Uddannelser vil gerne have erfa-

ringsmateriale om udførende. 
 Følger op på anbefalinger fra KEA (Bjørn), bl.a. navngivning 

af filer og dokumenter. Illustrationer af beskrivelseseksem-
pler, manglende synonymer i søgning mm. 

– Vi skal fremadrettet se på ”den rigtige” portalløsning for opsamling 
og deling af viden og erfaringer. KAJ – vi vil offentliggøre og formidle 
de resultater vi har i BVU på bvunet.dk. Derudover skal vi dele det 
materiale der bliver udarbejdet evt. ved link. Desuden er der deling 
af arbejdsdokumenter (work in progress) - i alt tre forskellige behov. 

– Næste møde fremlægger NHB og KAJ en ramme for slutrapporte-
ring 

– Næste møde i Horsens 19/2 2014 derefter Aalborg 22/5 2014 og 
DTU 20/8 2014 (afrapportering). 

 
 
Med venlig hilsen  
Niels Haldor Bertelsen 
Daniel Tissot Skafte 
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