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Partnerkontrakt vedrørende: 
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 Kontraktens parter: 
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CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA 

Københavns Erhvervsakademi  

Prinsesse Charlottes Gade 38 

2200 København N 

Digitale kompetencer i byggeriet  

v. bips 

Lyskær 1 

2730 Herlev 

KEA’s rolle: 

KEA’s rolle er at lede og gennemføre delprojekt nr. 701. 

  

KEA koordinerer efter behov det faglige indhold i delprojektet med BVU*net, 

der har ansvar for implementeringen af CCS i byggeriets grund- og 

videreuddannelser generelt.  
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DIGITALE KOMPETENCER I BYGGERIET 

Formålet med projektet ”Digitale kompetencer i byggeriet”: 
 

At opkvalificere medarbejderne i Region Hovedstadens 
byggevirksomheder til at arbejde på basis af CCS, en ny digital 
infrastruktur, som giver virksomhederne bedre mulighed for at 
udveksle og udnytte digital information. Det overordnede mål er at 
øge virksomhedernes konkurrenceevne gennem opkvalificering af 
medarbejderne for herved at sikre arbejdspladser og kompetencer 
på længere sigt.  

  

”Digitale kompetencer i byggeriet” igangsætter desuden en række 
delprojekter med det formål at implementere CCS på Regionens 
uddannelsesinstitutioner for at sikre, at byggeriets fremtidige 
medarbejdere klædes på til at arbejde med CCS.  
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DELPROJEKT NR. 701 

Formålet med delprojekt nr. 701:”Implementering af CCS på KEA”: 

At kickstarte implementeringen af CCS på Københavns 
Erhvervsakademi (KEA), som uddanner konstruktører til byggeriet. 
Udgangspunktet for implementeringsprojektet er at koble 
studerende på 2. semester på et konkret byggeprojekt, som vil 
implementere CCS. Gennem forløbet sker der en løbende 
videndeling mellem virksomhederne og KEA’s undervisere og 
studerende. Erfaringerne fra forløbet indarbejdes i KEA’s ordinære 
undervisning, som således baseres på virkelighedens praksis, og 
videregives til de øvrige konstruktørskoler.   
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PROCESFORLØBET PÅ KEA 
September 2013 

• Udarbejdelse af Projektbeskrivelse – delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA 
• Nedsættelse af et implementeringsteam på KEA 
• Granskning af CCS – det der lå på Cunecos Website 
• Deltagelse i høringsmøder og konferencer vedr. CCS. 

Oktober 2013 
• Tilrettelæggelse af en Workshop på 2. semester 
• Samarbejdspartnere (DTU-Campus  & Bygningsstyrelsen) 
• Udarbejdelse af undervisningsmateriale og opgaver til Workshoppen 
• Koordinering med involverede parter 
• Afholdelse af Workshop over tre dage i uge 43 
• Resultatet af Workshoppen 

November 2013 
• Evaluering af Workshoppen med involverede parter 

December 2013 
• Udarbejdelse af en evalueringsrapport 
• Formidling af udarbejdede opgaver, video-materialer og resultater. 

Primo 2014 
• Opkvalificeringsworkshops for underviserne på KEA-BYG 

Ultimo 2014 
• Evt. indskrivning som punkt i studieordningen 
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Granskning af CCS & BIPS-konferencen 2013. 

• Granskning af CCS: 

Der ligger en uoverskuelig mængde af data, nyt såvel som gammelt på 
BIPS/Cunecos WEB-site. Disse data blev hentet ned, nummereret, sorteret, læst 
og fortolket. 

Forslag til Cuneco: 

Alle dokumenter vedrørende et projekt får et unikt projektnummer og 
versionsnummer som indgår i filnavnet, det ville gøre behandlingen af data 
meget nemmere. Jeg brugte meget tid på at finde rundt i div. projekter og filer, 
gammelt og nyt. 

En inddeling af projekterne i: 

₋ Igangværende 

₋ Høring 

₋ Færdigbehandlede. 

• BIPS-konferencen 

En meget god og udbytterig konference, her var der meget der faldt på plads – 
forståelsesmæssigt, men også et indblik i hvor omfattende og ambitiøst CCS er! 
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Samarbejdspartnere – leverandør af forsøgsprojekter 

• DTU-Campus ved Markus Lampe (markl@dtu.dk) - BIM manager 
Projekt: DTU bygning 118, DTU Byg 

 

• Bygningsstyrelsen ved Richard Skjoldager (rsk@bygst.dk), 
ansvarlig for vedligehold og drift. 
Projekt: KU bygning 773, August Krogh Bygningen. 
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DTU bygning 118, DTU∙Byg 

• Danmarks Tekniske 
Universitet (1961-75) 

• ca. 5.000 kvm 

• Arkitekt 
Eva og Nils Koppel 

november 2013 
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DTU administreres og drives af DTU Campus Service 

 

Denne model indeholder stort set alt, da grundlagsmaterialet i alle år 

har været styret og vedligeholdt, af den samme institution som 

bygningsejer. Hvilket gør at der er et fuldstændig overblik over 

ejendomsporteføljen. 
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KU bygning 773, August∙Krogh∙Institute 

• August Krogh 
Instituttet (1955-62) 

• ca. 10.000 kvm 

• Arkitekt 
Eva og Nils Koppel 
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KU administreres og drives af Bygningsstyrelsen 

 

Denne model har mangler, da grundlagsmaterialet bærer præg af, at 

der har været mange institutionsdannelser som bygningsejere siden 

opførelsen. Hvilket gør at der ikke er et fuldstændig overblik over 

ejendomsporteføljen. 
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CCS-Workshop over tre dage på KEA 

november 2013 

CCS Workshop 

• 1. DAG: TIRSDAG DEN 22. OKTOBER (8.15-15.30) 

•   8.15-10.30: Info i Festsalen (Intro til CCS). 

• 10.30-15.30: Gruppearbejde i klasserne (Opgave 1). 

• 2. DAG: ONSDAG DEN 23. OKTOBER (8.15-15.30) 

•   8.15-11.30: Info i Festsalen (Kodning af Revit-modeller). 

• 12.15-15.30: Gruppearbejde i klasserne (Opgave 2). 

• 3. DAG: TORSDAG DEN 24. OKTOBER (8.15-15.30) 

•   8.15 - 8.30: Info i Festsalen (CCS og Sigma). 

•   8.35-10.25: Gruppearbejde i klasserne (Opgave 3). 

• 10.30-11.30: Info i Festsalen (CCS og DaluxFM). 

• 12.15-15.30: Gruppearbejde i klasserne (Opgave 4). 
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Resultatet af Workshoppen på KEA 

november 2013 

CCS Workshop 

• Opgavebesvarelser fra de studerende dag 1 (Brugen af CCS): 

• Eksempel 1. 

• Eksempel 2. 

• Eksempel 3. 

 

• Opgavebesvarelser fra de studerende dag 2 (Kodning af Revit-modeller): 

• Eksempel 1: DTU bygning 118 

• Eksempel 2: KU bygning 773. 

 

• Opgavebesvarelser fra de studerende dag 3 (CCS og Sigma): 

• Eksempel 2: KU bygning 773. 

 

• Opgavebesvarelser fra de studerende dag 3 (CCS og DaluxFM): 

• Eksempel 1: DTU bygning 118 

• Eksempel 2: DTU bygning 118 

• Eksempel 3: KU bygning 773. 
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Evaluering af Workshoppen på KEA 

november 2013 

CCS Workshop 

• Generelt gik forløbet godt på trods af problemer undervejs.  

• Der var meget få synonymer i CCS-software, hvilket gav 
problemer med søgningen – dag 1. 

• Definitionerne fandt de studerende ikke altid lige logiske – dag 1. 

 

• Softwaren var stadig på betastadie (Spine), men de studerende 
kunne se mulighederne både i brugen af softwaren og samspillet 
med CCS – dag 2. 

 
• Det er vigtigt at alt software er opdateret og Revit opdateringer – 

DaluxFM, dag 3! 

• Det var en udfordring for softwaren at håndtere så mange 
studerende/online brugere på en gang, men det gik, om end ikke 
uden problemer – Dalux FM, dag 3  
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DELPROJEKT NR. 701 - TIDSPLAN 

Implementering af CCS på KEA: 
 

november 2013 

Delaktivitet Termin 
Udarbejdelse af Workshop 16/10 2013 

Øvelsesopgaver vedr. CCS 16/10 2013 

Afholdelse af Workshop 22/10 til 24/10 2013 

Evalueringsmøde om Workshoppen Inden den 1/11 2013 

Udarbejdelse af rapport om Workshoppen December 2013 

Kurser for KEA´s medarbejdere vedr. CCS 1/6 2014 

Udarbejdelse af undervisningsmateriale vedr. CCS 1/6 2014 

Indarbejdet i undervisningen på KEA 1/8 2014 

Evt. udbydelse af kurser i KEA-regi Ultimo 2014 

CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA 



Spørgsmål 


