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BVU*net Medlemsmøde 7  
’Implementering af cuneco standarder i byggeriets 
uddannelser’  workshop 3 - Referat 
 
Workshoppen omhandlede cuneco projekt 17021, som gennemføres af 
medlemmer af BVU*net. Workshop 3 havde til formål at give en status over 
projektets aktiviteter og drøfte planer for de kommende aktiviteter.  
 
Tidspunkt:  
Onsdag den 19. februar 2014, kl. 13:00 - 16:00.  
 
Sted:  
VIA University College  
Chr. M. Østergaardsvej 4  
8700 Horsens  
Vært: Per Christensen, tlf. 87 55 41 16 og pc@viauc.dk 
Lokale: Auditorium A bygning X1 (se kort i bilag A)  
 

1. Indledning, formål, præsentation og referat fra workshop 2  
Indledning ved Niels Haldor Bertelsen, SBi, projektleder for projektet. 

- Velkomst og præsentationsrunde. 

2. Arkitektuddannelser delprojekt 2  
Lars Klint og Anders Hermund, KADK giver en status over forløb og plan for 
det videre arbejde inkl. diskussion af:  
Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2 
Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer  
Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling  
Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET  
Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde.  

- LK er ikke tilstede men har givet en kort opsummering til DTS:  
Der er udsendt et spørgeskema til skolens (KADK) kandidatstuderen-
de, der skal undersøge de studerendes skitseringsproces/-fase og de 
værktøjer og metoder der anvendes. Der er kommet ca. 60 besvarel-
ser. Data fra undersøgelsen skal nu færdigbearbejdes med henblik på 
at kortlægge hvilke cuneco-værktøjer der er mest relevante for de stu-
derende (og hvor i processen). Derefter gennemføres målrettede un-
dervisningsforløb. Undersøgelsen gennemføres også med udvalgte 
tegnestuer, og Arkitektskolen i Århus laver en tilsvarende undersøgel-
se. 

- PK: Ud over uddannelsen kigger vi på hvordan vi kan integrere i er-
hvervet, idet vi netop uddanner kandidater til erhvervslivet. 

- PK: vil også kigger på hvordan man kan tilføje ny software til uddan-
nelserne i forbindelse med programmerings- og skitseringsfasen. 

- PK vi skal undersøge overgangen til andre faggrupper og hvordan (di-
gitalt) materiale overtages. 

- PK arbejder sammen med 7 tegnestuer omkring supersygehuse og 
klassificering af bygningsdele. 

 



 

Side 2 af 3 sider. 3. Ingeniøruddannelser delprojekt 3  
Kjeld Svidt og Maria Thygesen, AAU Institut for Byggeri og Anlæg giver en 
status over forløb og plan for det videre arbejde inkl. diskussion af:  
Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2  
Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer  
Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling  
Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET  
Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde.  

- Undervisningsmaterialet er endnu ikke på plads, men eksisterende 
materiale kigges igennem med ”cuneco-briller” på.  

- Der er udvalgt en række ingeniørfaglige discipliner, der bliver fokuseret 
på i forhold til cuneco-værktøjer. 

- Kvalitet og automatik for dataudtræk kommer til at indgå. Ligesom 
brug af IFC. Begge afgørende grundlag for kvalitet af kalkulation. 

- PC: VIA ingeniøruddannelse kigger bl.a. på Robot og Spine software i 
forbindelse med CCS klassifikation. 

- Aktivitet 5; endnu ikke en del af projektet, dog et speciale-projekt med 
samarbejde med Bravida. 

- Præsentation fra Kaj Jørgensen bilag til dette referat. 
 

4. Konstruktøruddannelser delprojekt 4  
Per Christensen, VIA University College giver en status over forløb og 
plan.for det videre arbejde inkl. diskussion af 
Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2  
Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer  
Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling  
Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET  
Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde.  

- Uddannelse af lærere bl.a. gennem workshops og møder med virk-
somheder. 

- Læring i virksomheder – workshops med rådgivere og entreprenører, 
broadcast, streaming mv.  

- I det man går i gang med at undervise før der foreligger færdigt mate-
riale at implementere, bliver man også en form for medspiller / udvikler 
af materialet. Man er nødt til at kaste sig ud i at bruge det der er, og på 
den måde mere være klar til det fremtidige materiale, der kommer. 

- Samarbejde med softwareleverandører og andre uddannelser (KEA). 
- Der undervises i BIM / BIM-forståelse men endnu ikke i klassifikation 

(da cuneco-grundlaget ikke har ligget klart hertil). 
- Præsentation fra Per Christensen bilag til referat. 

 

 



 

Side 3 af 3 sider. 5. Erhvervsuddannelser delprojekt 5  
Rasmus Zier Bro, Byggeriet Uddannelser og Søren Christensen, Constructi-
on College Aalborg giver en status over forløb og plan for det videre arbejde 
inkl. diskussion af:  
Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2  
Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer  
Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling  
Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET  
Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde.  

- CCAA har samlet en gruppe, der skal afprøve i april (De digitale dage) 
og vurdere videre forløb på baggrund heraf. 

6. Orientering om cuneco projekt 17031 ’Implementering i Region Hovedstaden’  
Lars Klint, KADK og Jan Karlshøj, DTU orienterer om forløb og planer for 
cuneco projekt 17031 ’Forankring af 3D arbejdsmetoder og cuneco 
standarder i virksomheder og undervisning i Region Hovedstaden’. 

- Referat fra LK: Der er lavet og afprøvet undervisningsmateriale. Mate-
rialet skal nu revideres på baggrund af erfaringer. Det gøres i 
marts/april, hvorefter der gennemføres endnu et testforløb.  

- Orientering fra LK bliver mere udførlig på næste møde. 

7. Plan for det videre arbejde og næste workshop  
Efter en diskussion af det videre arbejde giver Niels Haldor Bertelsen, SBi, 
et sammendrag af status og det videre arbejde og herunder aftales:  
Ønsker til cuneco om skolernes behov vedrørende CCS  
Slutrapportering af forløb, resultater og erfaringer  

- Der er ikke cuneco-krav om afrapportering, men det er vigtigt i 
BVU*net-regi og i forhold til vidensdeling.  

- Evt. afrapportering delt op pr. uddannelse og delresultater, og gerne 
på bvunet.dk 

- Workshop 4 onsdag den 22. maj 2014, kl. 13-16, Construction College 
Aalborg  

- Workshop 5 onsdag den 20. august 2014, kl. 13-16, DTU, Lyngby.  
 
 
Med venlig hilsen  
Niels Haldor Bertelsen 
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