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Opsummering af udgangspunktet for implementering af cunecos 
standarder og metoder i byggeriets uddannelser 

Introduktion 
I det følgende gives en kort introduktion til de 
resultater (d.v.s. standarder, metoder og 
værktøjer), som cuneco1 (en slags forkortelse for 
’center for produktivitet i byggeriet’) har udviklet, 
og som byggeriets uddannelser skal implementere 
i uddannelser, der er målrettet byggeriet. cuneco  
er konsortiet bag udviklingsprojektet, igangsat af 
Erhvervs- og Byggestyrelsen, og som i perioden fra 
primo 2011 og frem til medio 2014 har haft til 
opgave at operationalisere 4 indsatsområder: 

1. Klassifikation 
2. Egenskaber 
3. Informationsniveauer 
4. Opmålingsregler 

Overordnede målsætninger 
cuneco har fået til opgave af Erhvervs- og Byggestyrelsen at færdigudvikle, afprøve og implementere fælles 
standarder, der overordnet har til formål at sikre en bedre udveksling af data gennem alle byggeriets 
processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Ambitionen er at de udviklede 
cuneco standarder skal være brugervenlige, it-egnede og at de skal tilstræbes at være kompatible med 
både nationale og internationale standarder. 

Generelt beskrevet findes der i Danmark 6 typer af standarder; (a) ISO-standard (international), (b) IEC-
standard (El-international), (c) CEN-standard (europæisk), (d) CENELEC-standard (el-europæisk), (e) DS-
standard (dansk) og (f) de-facto standard (branche). For hver af standard-typerne (a), (b), (c), (d) og (e) 
eksisterer der præcise krav og retningslinjer for hvad en standard skal opfylde  og hvordan en standard 
skabes for at kunne kalde sig henholdsvis ISO-, IEC-, CEN-, CENELEC-, DS-standard. For standard-typen (f) er 
der omvendt ingen formelle krav til hvad standarden skal overholde. 

De 4 indsatsområder har stor tilknytning til det tidligere gennemførte udviklingsprojekt ’Det Digitale 
Byggeri’ (DDB), der blev gennemført i perioden 2004-2006, og hvor erfaringerne efterfølgende viste at der 
var behov for yderligere udvikling af udvalgte delresultater fra DDB – bl.a. af udviklingsarbejderne 
vedrørende DBK (Dansk Bygge Klassifikation), Digitalt udbud/tilbud og Digital Aflevering. 

Kort og overordnet opstillet er målsætningerne for cuneco’s indsatsområder følgende: 

• Færdigudvikling og operationalisering af en national klassifikations-standard 

1 cuneco er et konsortie som drives under ledelse af foreningen bips i et partnersamarbejde med DTU/Aarhus 
universitet, byg- og driftsherrenetværket (repræsenteret ved Rudersdal Kommune), Dansk Standard og 
organisationsnetværket (FRI, DANSKE ARK, Dansk Byggeri, TEKNIQ, Bygherreforeningen og BAT-kartellet). 

                                                           



• Udvikling og operationalisering af en egenskabs-standard 
• Udvikling og operationalisering af begrebet informationsniveauer 
• Udvikling og operationalisering af begreberne opmåling og udbud/tilbud med mængder 

Endvidere har det været en målsætning for cuneco både at afprøve og dokumentere effekten af de 4 
indsatsområder i konkrete afprøvningsprojekter (bl.a. ved brug af metoden udviklet af forskningsprojektet 
’Økonomiske gevinster ved DDB’ (forkortet ØG-DDB), samt at sikre grundlaget for implementering af de 
udviklede cuneco standarder i både byggeriets virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Endelig har det 
været målsætningen at sikre videndeling af de opnåede erfaringer og resultater via en videnportal og 
udvikling af ’Byggeriets Digitale Stamdata’. 

Organisationen bag gennemførelsen af cuneco’s projekter er afbilledet i Figur 1: 
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Figur 1: cuneco's projektorganisation 

Opsummering af de opnåede resultater i cuneco 
Resultaterne opnået i de 4 opstillede indsatsområder er kort beskrevet i de følgende afsnit. 

CCS Klassifikation 
cuneco har i delprojektet CCS Klassifikation arbejdet med at færdigudvikle en national 
klassifikationsstandard kaldet Cuneco Classification System (forkortet CCS). Den udviklede nationale 
klassifikationsstandard indeholder dels en begrebsafklaring, dels en række klassifikationstabeller og dels en 
metode og kodestruktur til identifikation af unikke bygge-objekter. 



CCS klassifikationen er i sin grundstruktur opbygget af følgende tabeller: 

• Bygningsdele 
• Rum 
• Bygværker 
• Materiel 

Tillige har cuneco udviklet en IT-egnet kodestruktur til identificering af unikke bygge-objekter, der bl.a. gør 
brug af et præfix. En vigtig præmis for dette arbejde har været at klassifikation af byggeobjekter er stabil 
set over tid. 

Endvidere har cuneco haft lederskabet i forbindelse med revideringen af den international standard “ISO 
12006-2 Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework 
for classification of information:2001”. 

CCS Egenskaber 
I delprojektet CCS Egenskaber har cuneco udviklet og operationaliseret en egenskabsstandard, som i tæt 
sammenspil med resultaterne fra CCS Klassifikation muliggør at bygge-objekter successivt kan specificeres 
igennem alle faser af dets livscyklus. 

Overordnet beskrevet indeholder standarden en angivelse af hvilken struktur og hvilke metoder, som er 
relevante i forhold til anvendelse af egenskabsdata. Standarden indeholder endvidere konkrete definitioner 
på navngivning af egenskaber ifm. bygge-objekter, samt definition af hvilke værdi- og formkrav, det er 
tilladeligt at tildele forskellige egenskabsdata. 

CCS Informationsniveauer 
I delprojektet CCS Informationsniveauer har cuneco arbejdet med at udvikle og operationalisere begrebet 
Informationsniveauer. 

Informationsniveauer er kort fortalt et begreb til at specificere hvilken konkretiseringsgrad, som et givet 
byggeobjekt, har eller skal have. Der er defineret 7 forskellige informationsniveauer, som dækker typiske 
anvendelsesscenarier i byggeriet eksempelvis ved udbud eller ved aflevering. Tankegangen er at resultatet 
af CCS Informationsniveauer skal kunne anvendes til at specificere hvilket informationsdetaljeringsniveau et 
givent byggeobjekt skal have på et givent tidspunkt i dens livscyklus. Derved kan CCS Informationsniveauer 
anvendes af byggeriets faggrupper til at specificere krav til eller status på byggeobjekters 
informationsindhold ved overlevering- eller afleveringsforretninger. 

CCS Opmåling 
Delprojektet CCS Opmåling har udviklet og operationaliseret hvordan udbud/tilbud med mængder i praksis 
kan gennemføres. I arbejdet med at opnå dette er der blevet opstillet en metode til hvordan udbud/tilbud 
med mængder gennemføres. 

Resultatet af delprojektet omfatter følgende standarder og metoder (specifikationer): 

• Digitale tilbudsliste med mængder 
• Data til udbuds-/tilbudsgivning 



Endvidere er der i delprojektet udviklet følgende understøttende standarder/metoder (specifikationer)… 

• Måleregler 
• Klassifikation 
• Informationsniveauer 

Alle standarder/specifikationer/metoder/præsentationer er åbent tilgængelige og kan tilgås via cuneco’s 
videnportal; http://cuneco.dk/vaerktoejer. 
 
Endvidere kan anvendte begrebs-definitioner og de udviklede klassifikationstabeller tilgås via apps eller 
internettet; http://cunecoclassification.dk  (dette forudsætter oprettelse som bruger af værktøjet). 
  

http://cuneco.dk/vaerktoejer
http://cunecoclassification.dk/
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Resumé af grundlaget for indsatsområdet vedrørende Klassifikation 

MÅLSÆTNINGER 
Et væsentligt element i cuneco’s udviklingsopgave var at færdigudvikle DBK, som af flere årsager ikke reelt 
var blevet færdigudviklet i udviklingsprojektet ’Det Digitale Fundament’ under ’Det Digitale Byggeri’. 

Den overordnede målsætning for CCS Klassifikation er at færdigudvikle, den ikke fyldestgørende udviklede 
DBK-standard (DBK: 2007). Lidt mere præcist er målsætningen at udvikle et klassifikationssystem, der kan 
anvendes i den danske byggebranche, som et grundlæggende værktøj i etableringen af den digitale 
infrastruktur i et livscyklusperspektiv. 

Det udviklede klassifikationssystem skal være en sammenhængende struktur til håndtering af byggeriets 
information (byggeobjekter), der omfatter såvel bygningsdele som processer og ressourcer, der anvendes 
gennem et byggeris livscyklus. Udgangspunktet for udviklingsarbejdet var det ikke færdigudviklede 
klassifikationssystem DBK:2007, samt de anbefalinger som Digital Konvergens havde beskrevet i deres 
januar 2010-rapport ’Udviklingsplan for Dansk Bygge Klassifikation 2010-2012’. Endvidere skulle 
delprojektet forholde sig til det udredningsarbejde som Lunds Universitet gennemførte på foranledning af 
EBST omkring dets struktur og IT-egnethed. 

PROJEKTGRUPPER 
Følgende projektledere af indsatsområdets projekter har ledet arbejdet med Klassifikation. 

Projektgrupper Projektleder 
11 011 Afklaring af struktur og kode for bygningsdele • Søren Spile, cuneco 
11 061 Begrebsmodel for ressourcedomæne • ? 
11 081 Input til revision af ISO 12006-2 • ? 
11 091 Klassifikation af bygværker og rum • ? 
11 101 Klassifikation af bygningsdele • ? 
11 111 Fagligt arbejde vedrørende revision af ISO 12006-2 • ? 
11 151 Klassifikation af ressourcer • Andreas Foldager, Byggecentrum 
Tabel 1: Projektledere for Klassifikations projektgrupper 

KLASSIFIKATION (STANDARDER OG METODER) 
cuneco har successivt udviklet og publiceret, resultater fra deres udviklingsarbejde vedrørende 
klassifikation (se også Tabel 2).  

I daglig tale kaldes resultatet af klassifikationssystemudviklingsarbejdet; CCS (cuneco Classification System). 

Overordnet har CCS Klassifikation fokuseret på følgende delelementer: 

• Klassifikation af bygværker 
• Klassifikation af rum 
• Klassifikation af bygningsdele 
• Klassifikation af ressourcer 
• Identifikation af unikke objekter (i form af bygværker, brugsrum og bygningsdele) 
• Revision af “ISO 12006-2 Building construction - Organization of information about construction 

works - Part 2: Framework for classification of information:2001” 



Den overordnede tanke bag udviklingen af CCS klassifikationssystemet kan lidt simpelt illustreres  som vist i 
Figur 2. 

 

Figur 2: CCS i et anvendelsesperspektiv 

RESULTATET AF CUNECO’S UDVIKLINGSOPGAVE; KLASSIFIKATION 
 Resultatet af dette klassifikationssystemarbejde er beskrevet i følgende publikationer/materiale: 

Publikation/Materiale Indhold 
CCS Identifikation- Regler, 
definitioner og eksempler (april 2013) 

Kodningsregler, jf. CCS, som 
muliggør kodning og identifikation 
af unikke bestanddele i et byggeri 

CCS Klassifikation af bygværker Rapport om CCS’s klassifikation af 
bygværker 

Høringsrapport CCS klassifikation af 
bygningsdele (inklusiv 
klassifikationstabeller) 

Rapport om CCS’s klassifikation af 
bygningsdele 

Høringsrapport - Klassifikation af 
ressourcer, januar 2014 

Rapport om CCS’s klassifikation af 
ressourcer 

Bygningsdele (R0) Excel-tabel, indeholdende tabeller 
og koder for bygningsdele 

Rum (R0) Excel-tabel, indeholdende tabeller 
og koder for rum 

Bygværker (R0) Excel-tabel, indeholdende tabeller 
og koder for bygværker 

Materiel (R0) Excel-tabel, indeholdende tabeller 
og koder for materiel 

Tabel 2: Tabel over publikationer/materiale for udviklingsarbejdet vedrørende CCS Klassifikation 



Resumé af grundlaget for indsatsområdet vedrørende Egenskaber 

MÅLSÆTNINGER 
cuneco har i sin opgavebeskrivelse for delprojektet vedr. egenskaber (CCS Egenskaber)  overordnet opstillet 
en række målsætninger, som skal sikre at egenskabsarbejdet både understøtter byggeriets faggrupper 
(med udgangspunkt i faggrupperne; arkitekt, ingeniør og entreprenør) i effektivt at udføre deres arbejde, 
samtidig med at faggruppernes udveksling af egenskabsdata ved brug af IT kan ideelt set kan gennemføres 
uden datatab. Med andre ord skal dette udviklingsarbejde tilgodese både behov hos de forskellige 
faggrupper i byggeriet, samtidig med at der tages hensyn til at resultatet af cuneco’s arbejde med 
egenskaber er IT-egnet og kan implementeres i og udveksles imellem byggebranchens centrale IT-
værktøjer. 

I CCS Egenskaber arbejdes der med egenskaber ift. klasserne; Bygværker, Rum og Bygningsdele. Egenskaber 
kan generelt opdeles i 2 typer, iboende og tillagte. CCS Egenskaber indeholder begge typer af egenskaber, 
og defineres som et karakteristisk særpræg. En egenskab indeholder den egentlige attribut som er 
beskrivende for byggeriets objekter, og sikrer, at de egenskabsdata (f.eks. grundlæggende geometridata og 
materialedata), der er indeholdt i byggeobjekterne, kan tolkes korrekt og dermed genanvendes, når de 
udveksles mellem de respektive it-systemer i byggeriet. Egenskabsdata anvendes til stort set alle aktiviteter 
i byggeriets livscyklus, bl.a. til simulering og kontrol af funktionskrav til byggerier, til beskrivelse og 
kalkulation samt prisberegning mv. 
 
Formålet er endvidere at gøre definitionen af egenskaber til en standard på linje med CCS klassifikation. 
Delprojektet vil følge de samme principper omkring fremgangsmåde for udvikling af DBK, som er anbefalet i 
Digital Konvergens rapport januar 2010: ’Udviklingsplan for Dansk Bygge klassifikation 2010-2012’. 

PROJEKTGRUPPEN 
Følgende projektledere af indsatsområdets projekter har ledet arbejdet med Egenskaber. 

Projektgrupper Projektleder 
12 011 Afklaring af struktur og metode for egenskabsdata • Søren Spile, cuneco 
12 021 Egenskabsdata for rum • Kjeld Svidt, Aalborg Universitet 
12 061 Klassifikation af egenskaber • Eigil Nybo, Arkitema 
Tabel 3: Projektledere for Egenskabers projektgrupper 

EGENSKABER (STANDARDER OG METODER) 
cuneco har med delprojektet; CCS Egenskaber arbejdet med at operationalisere begrebet Egenskaber. I 
dette regi betragtes egenskaber som et karakteristik særpræg, som kan tildeles et objekt med relation til 
konteksten byggeri. En særlig karakteristika kendetegnende egenskaber i CCS Egenskaber er at de 
successivt udbygges/forandres igennem det tilknyttede objekts levetid, således at informations-
detaljeringsgraden stiger over tid – de er med andre ord ikke nødvendigvis statiske over tid. 



 

Figur 3: Sammenhæng mellem CCS Klassifikation, CCS Egenskaber og CCS Informationsniveauer 

En anden væsentlig karakteristika ved egenskaber er at de ikke alle har værdi for alle involverede 
faggrupper i byggeriet, derfor er nogle egenskabsdata af stor værdi for en faggruppe, hvor for andre 
faggrupper er det nogle helt andre egenskabsdata, der har værdi. En vigtig pointe forbundet hermed er at 
den naturlige skaber af egenskabsdata ikke nødvendigvis er den, der har værdi at anvende disse 
egenskabsdata. cuneco har ikke lavet en egentlig analyse af hvordan skabelsen af egenskabsdata sker. 
Endelig kan skabelsen af egenskabsdata og anvendelse af dem sagtens ske på forskellige tidspunkter i løbet 
byggeobjektets livscyklus. 

cuneco’s arbejde med egenskaber er kraftigt gensidigt påvirket af både arbejdet med CCS Klassifikation og 
CCS Informationsniveauer, da disse reelt er indbyrdes afhængige af hinanden (jf. følgende sammenhæng; 
CCS Klassifikation → CCS Egenskaber → CCS Informationsniveauer). CCS Egenskaber er derfor dels uløseligt 
tilknyttet CCS Klassifikation og dels en forudsætning for anvendelsen af CCS Informationsniveauer. 

RESULTATET AF CUNECO’S UDVIKLINGSOPGAVE; EGENSKABER 
Resultatet af arbejdet med CCS Egenskaber er beskrevet i følgende publikationer/materiale: 

Publikation/Materiale Indhold 
Introduktion til egenskabsdata Workshoppræsentation om egenskabsdata 
Oplæg vedr. Egenskabsdata Rapport om egenskabsdata 
A. Oversigt over baggrundslitteratur Bilag til rapport om egenskabsdata 
B. Oversigt over scenarier Bilag til rapport om egenskabsdata 
C. Oplæg til feltnavne i database Bilag til rapport om egenskabsdata 
D. Foreløbigt forslag til 
klassifikationsstruktur 

Bilag til rapport om egenskabsdata 

E. Eksempler på skærmbilleder fra 
egenskabsdatabase applikation 

Bilag til rapport om egenskabsdata 

F. Begrebsmodel Bilag til rapport om egenskabsdata 
Tabel 4: Tabel over publikationer/materiale for udviklingsarbejdet vedrørende CCS Egenskaber 

  



Resumé af grundlaget for indsatsområdet vedrørende 
Informationsniveauer 

MÅLSÆTNINGER 
Begrebet ”informationsniveauer” blev introduceret i delprojektet ’Det Digitale Fundament’ (DDF), der var 
en del af ’Det Digitale Byggeri’. I CCS Informationsniveauer  (ligesom for DDF’s definition af 
informationsniveauer) specificerer informationsniveauerne detaljeringsgraden af de digitale informationer, 
der skal udarbejdes og udveksles gennem byggeriets forskellige faser. Den successive konkretisering af 
byggeobjekternes egenskaber gennem et byggeprojekts livscyklus skaber et behov for en betegnelse og 
definition for den detaljeringsgrad af informationer, der på et givet tidspunkt i et byggeprojekt er/bør være 
til rådighed for at sikre, at information, der videregives til andre parter i andre arbejdsprocesser, har et 
aftalt og veldefineret detaljeringsniveau. 

CCS Informationsniveauers overordnede målsætning udspringer af et behov for at få begrebet 
”informationsniveauer” defineret helt på plads og få det implementeret i praksis, idet mange konflikter i 
byggeriet oftest opstår pga. uklarhed om hvilke informationer, der skal afleveres på et givet tidspunkt. 

CCS Informationsniveauer har derfor haft til formål at få begrebet ”informationsniveauer” defineret og 
gjort begrebet implementerbart i praksis, bl.a. som et værktøj i et veldefineret aftalegrundlag. 

PROJEKTGRUPPEN 
Følgende projektledere af indsatsområdets projekter har ledet arbejdet med Informationsniveauer. 

Projektgrupper Projektleder 
13 011 Metode og struktur for informationsniveauer • ? 
13 031 Informationer for aflevering til drift • ? 
13 041 Klassifikation af formålsgruppering (tidligere 'views) • Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult 
Tabel 5: Projektledere for Informationsniveauer projektgrupper 

INFORMATIONSNIVEAUER (STANDARDER OG METODER) 
I delprojektet CCS Informationsniveauer er der defineret 7 informationsniveauer; 

1. Repræsentation af en idé 
2. Skitse af et løsningsforslag 
3. Koordineret repræsentation af et løsningsforslag 
4. Koordineret repræsentation af en konceptuel løsning 
5. Specifikation af en fysisk realiserbar løsning 
6. Detaljeret specifikation af fysisk realiserbar løsning 
7. Detaljeret specifikation af maskinel fysisk realiserbar løsning 

Tankegangen bag begrebet Informationsniveauer er at en CCS Egenskab til et byggeri objekt i løbet af dens 
livscyklus successivt  helt eller delvist kan udbygges (specificeres) til at have en konkretiseringsgrad 
svarende til et CCS Informationsniveau gående fra 1 til 7 har egenskaben til byggeobjektet. Generelt er det 
gældende at jo højere CCS Informationsniveau jo højere informationsdetaljeringsgrad. Overordnet 
repræsenterer de 7 definerede informationsniveauer forskellige anvendelsessituationer og/eller stadier af 
informationer tilknyttet et bygge-objekt i løbet af dens livscyklus. 



Ambitionen er at CCS Informationsniveau kan anvendes til at specificere informationsdetaljeringsgraden af 
ethvert bygge-objekt, således at begrebet kan anvendes til at specificere et byggeri (med alle dens bygge-
objekter) i forhold til de leverancer, der indgår i byggeriet. 

cuneco’s CCS Informationsniveauer har mange fælles fællestræk med buildingSMARTs ’Information 
Delivery Manual’s specifikationer (IDM). 

Endvidere har CCS Informationsniveauer arbejdet med at udvikle en specifikation til gruppering af 
egenskabsdata ift. formål/anvendelse/brugssituation kaldet: 

• Formålsgruppering 

Formålsgruppering rummer de informationer, der knytter sig til et bestemt emne overordnet udtrykt ved 
funktionskrav, resultat og produkt, der igen kan være udtrykt ved placering, form, energi, tid, mængde etc., 
i forhold til bygningsdele og brugsrum. I forbindelse med CCS Informationsniveauer er der blevet 
identificeret et behov for en struktur, en klassifikation og en kodnings-syntaks til håndtering af 
formålsgruppering, som arbejdsgruppe derved har forsøgt at udvikle. 

RESULTATET AF CUNECO’S UDVIKLINGSOPGAVE; INFORMATIONSNIVEAUER 
Resultatet af arbejdet med CCS Informationsniveauer er beskrevet i følgende publikationer/materiale: 

Publikation/Materiale Indhold 
Metode og struktur for 
informationsniveauer 

Rapport om CCS 
Informationsniveauer 

Metode og struktur for 
informationsniveauer 

Præsentation af CCS 
Informationsniveauer 

CCS Informationsniveauer Rapport om CCS 
Informationsniveauer 

Bilag 8 Informationsniveauer Præsentation af CCS 
Informationsniveauer 

CCS En helhedsbetragtning Præsentation af resultaterne fra 
CCS Informationsniveauer v. Bent 
Feddersen 

CCS  
Klasser af information 

Præsentation af konceptet bag 
formålsgruppering 

Tabel 6: Tabel over publikationer/materiale for udviklingsarbejdet vedrørende CCS Informationsniveauer 

  



Resumé af grundlaget for indsatsområdet vedrørende Opmålingsregler 

MÅLSÆTNINGER 
Målsætningerne i cuneco’s delprojekt CCS Opmålingsregler er overordnet at specificere de fælles 
retningslinjer for de byggeprocesser, hvor mængder er vigtige og indgår som informationsbærere samt at 
definere fælles regler for, hvordan disse mængder opmåles og anvendes i praksis. 

Projektet har haft ambition om at have fokus på aktivitetsområderne: rådgiverkalkulation, 
udbudsmængder, entreprenør/leverandør-kalkulation og tilbud, logistik og e-handel samt aflevering. 

Endelig skal opmålingsreglerne kunne håndteres som it-informationer i relation til de digitale værktøjer, der 
anvendes i byggebranchen. 

PROJEKTGRUPPEN 
Følgende projektledere af indsatsområdets projekter har ledet arbejdet med Opmåling. 

Projektgrupper Projektleder 
14 021 Digitale tilbudslister • Michael Blom Søefeldt, Alectia 
14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning • Michael Blom Søefeldt, Alectia 
14 041 Specifikation af måleregler • Michael Blom Søefeldt, Alectia 
Tabel 7: Projektledere for Opmålings projektgrupper 

OPMÅLINGSREGLER (STANDARDER OG METODER) 
Med delprojektet CCS Opmålingsregler har cuneco arbejdet med at operationalisere udbud/tilbud med 
mængder ift. udbud/tilbud mellem rådgiver og entreprenør. En vigtig præmis for dette delprojekt har 
været at udbud/tilbud med mængder både skal kunne gennemføres analogt og digitalt. Udbud/tilbud med 
mængder skal muliggøre at der kan realiseres effektiviseringsgevinster indenfor de aktiviteter, hvor der 
enten gennemføres udbuds-/tilbuds-processer eller hvor der sker en overlevering af information mellem 
byggeriets faggrupper. 

cuneco har udarbejdet operationaliseringer (specifikationer) af følgende: 

1. Tilbudslister 
2. Specifikation af data til udbud 
3. Opmålingsregler 

Overordnet kan indholdet i delprojektet CCS Opmålingsregler skitseres, som vist i nedenstående figur. 



 

Figur 4: Det overordnede koncept ifm. operationalisering af udbud/tilbud med mængder 

Resultatet af arbejdet i CCS Opmålingsregler anviser at gennemførelse af udbud/tilbud med mængder skal 
ske med udgangspunkt i følgende: 

Udbudsmateriale …understøttende specifikationer… 
• Bygningsdelsbeskrivelse 
• Bygningsmodel 
• Tilbudsliste 

• Måleregler 
• Klassifikation (CCS) 
• Informationsniveauer (CCS) 

 

Centralt for operationaliseringen af CCS Opmålingsregler er at det er det enkelte bygge-objekt, der indgår i 
byggeprojektet, der udgør det fælles referencegrundlag. 

RESULTATET AF CUNECO’S UDVIKLINGSOPGAVE; OPMÅLINGSREGLER 
Resultatet af arbejdet med CCS Opmålingsregler er beskrevet i følgende publikationer/materiale: 

Publikation/Materiale Indhold 
Sammenfatning opmaalingsprojekter Sammenfattende rapport vedr. 

koncept for CCS Opmålingsregler 
Standardiserede og digitaliserede 
Tilbudslister 

Rapport vedr. CCS Opmålingsregler 
– specifikation af tilbudslister 

CCS Specifikation af data til udbud- 
/tilbudsgivning 

Rapport vedr. CCS Opmålingsregler 
– specifikation af data til udbud 

CCS Måleregler Rapport vedr. CCS Opmålingsregler 
– specifikation af måleregler 

Tabel 8: Tabel over publikationer/materiale for udviklingsarbejdet vedrørende CCS Opmålingsregler



Oversigt over cuneco’s resultater 
Publikation/Materiale Fagligt indhold Indholdsart Standard-type Offentliggjort Status Primære målgrupper (byggeriets uddannelser) 
Klassifikation  
CCS Identifikation- Regler, definitioner og eksempler Kodning af identifikation af bygge-objekt Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard April 2013 Gældende Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd. Softwareudv. 
CCS Klassifikation af bygværker Klassifikation af bygværker Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
CCS klassifikation af bygningsdele Klassifikation af bygningsdele Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Marts 2013 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
CCS Klassifikation af ressourcer Klassifikation af ressourcer Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
Bygningsdele (R0) Tabel over bygningsdele Regneark (Excel) (f) de-facto-standard Marts 2013 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
Rum (R0) Tabel over rum Regneark (Excel) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
Bygværker (R0) Tabel over bygværker Regneark (Excel) (f) de-facto-standard Juni 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
Materiel (R0) Tabel over materiel Regneark (Excel) (f) de-facto-standard Juni 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
Egenskaber  
Introduktion til egenskabsdata Koncept for egenskabsdata Præsention (PDF)  Støttedokumentation Maj 2012 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Softwareudv. 
Oplæg vedr. Egenskabsdata Brug af egenskabsdata Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Maj 2012 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Softwareudv. 
A. Oversigt over baggrundslitteratur Anvendt litteratur Kildeliste (PDF) Støttedokumentation ? Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør 
B. Oversigt over scenarier Gennemgang af cases Præsentation (PDF) Støttedokumentation ? Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Softwareudv. 
C. Oplæg til feltnavne i database Forslag til feltnavne Præsentation (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2012 Høringsudgave Softwareudv. 
D. Foreløbigt forslag til klassifikationsstruktur Forslag til struktur for Egenskaber Tabel (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2012 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Softwareudv. 
E. Eksempler på skærmbilleder fra egenskabsdatabase 
applikation 

Illustration af forslag til skærmbilleder Præsentation (PDF) Støttedokumentation ? Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Softwareudv. 

F. Begrebsmodel Skema (diagram) begrebsmodel Diagram (PDF) (f) de-facto-standard Maj 2012 Høringsudgave Softwareudv. 
Informationsniveauer  
Klassifikation af information, egenskaber, 
informationsniveauer og formålsgrupper 

Forslag til strukturering af information, 
egenskaber, informationsniveauer og 
formålsgrupper 

Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 

Metode og struktur for informationsniveauer Forslag til koncept for informationsniveauer Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard November 
2012 

Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 

CCS Informationsniveauer Forslag til koncept/struktur for 
informationsniveauer 

Præsentation (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 

CCS En helhedsbetragtning Gennemgang af koncept for klassifikation, 
egenskaber, informationsniveauer og opmåling 

Præsentation (PDF) Støttedokumentation Februar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd. 

CCS Klasser af information Forslag til klasser af information Præsentation (PDF) Støttedokumentation Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
Opmåling  
Sammenfatning opmaalingsprojekter Gennemgang af koncept for digitalt udbud/tilbud 

med mængder 
Rapport (PDF) Støttedokumentation Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 

Standardiserede og digitaliserede Tilbudslister Forslag til digitaliseret tilbudsliste Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
CCS Specifikation af data til udbud-/tilbudsgivning Forslag til specifikation af data til 

udbud/tilbudsgivning 
Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 

CCS Måleregler Forslag til måleregler ifm. udbud/tilbud med 
mængder 

Anvisning (PDF) (f) de-facto-standard Januar 2014 Høringsudgave Arkitekt, Ingeniør, Erhvervsudd., Softwareudv. 
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