
Kom godt fra START  
med nye digitale  
kompetencer

Kontakt Jesper Salling eller se mere på cuneco.dk/START
Tilmeld dig cunecos nyhedsbrev på cuneco.dk, og få 
løbende nyheder om CCS og STARTaktiviteter.

Hvem står bag STARTprojekterne?
STARTprojekterne gennemføres af bips som en del af 
projektet ”Digitale kompetencer i byggeriet”, som er 
finansieret med midler fra Den Europæiske Socialfond 
via Region H. Projektet gennemføres i samarbejde med 
cuneco, som udvikler CCS.

Deltag i et  
STARTprojekt og  
bliv opkvalificeret i  
nye metoder og værk  tøjer  
til digitalt byggeri i  
din virksomhed

Vil du vide mere om 
CCS og muligheden for 
et STARTprojekt? 

Hvem kan deltage i 
et STARTprojekt?

Jesper Salling  
js@bips.dk
Telefon 2020 3636

Både virksomheder og offentlige institutioner kan deltage. 
Deltagerne skal have adresse i hovedstadsområdet, da 
projekterne finansieres af socialfondsmidler via Region H.

Hvad kræver det?
bips stiller gratis rådgivning, support og undervisning til 
rådighed. Alt, deltagerne skal gøre, er at dokumentere de 
timer, medarbejderne har anvendt på STARTprojektet. 

Hvordan kommer man med i et STARTprojekt?
Der er 2 mio. kr. i støtte, som fordeles over 7-15 forskellige 
STARTprojekter. Projekterne gennemføres fra oktober 2013 
til og med december 2014.

Udfyld en kortfattet idébeskrivelse for at komme i 
betragtning til et STARTprojekt, og send den til projekt  -
leder Jesper Salling Nielsen på js@bips.dk. 

Der er ansøgningsfrist den 30. september 2013 
Eventuelle restmidler uddeles løbende frem til udgangen  
af 2014. 

Hent idébeskrivelsesskabelonen, og se mere om  
START projekterne og udvælgelseskriterier på  
www.cuneco.dk/START
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Bliv klar til nye standarder Hvad er CCS?

CCS

CCS består overordnet set af fem hovedområder:
•	 Klassifikation,	så	vi	kan	håndtere	og	strukturere	

bygningsdele og brugsrum
•	 Identifikation,	så	vi	taler	om	den	samme	bygningsdel	 

og det samme brugsrum.
•	 En	standard	for,	hvordan	vi	beskriver	egenskaberne,	der	

knytter sig til enkelte bygningsdele og brugsrum, så vi 
bl.a. har et ensartet grundlag for analyser, beregninger 
mv. 

•	 Informationsniveauer	til	at	håndtere	informations
udvekslingerne hele vejen fra idé til drift.

•	 Måleregler,	så	vi	opgør	mængder	på	en	ensartet	måde,	
samt standardiserede, digitaliserede tilbudslister.

CCS-værktøjer
Du vil møde CCS som webbaserede værktøjer, apps og i 
det software, du bruger til daglig. Allerede nu kan du gå på 
cunecoclassification.dk og slå op i klassifikationstabellerne 
for bygningsdele og brugsrum. Eller hente CCS-app’en i 
App Store eller Google Play. Flere værktøjer er på vej.  
 
Se mere på cuneco.dk/vaerktoejer

Byggesektoren vil fremover møde nye standarder og værk-
tøjer i form af cuneco classification system (CCS). Et nyt 
system, der danner grundlaget for entydig kommunikation 
og genbrug af data gennem hele byggeprocessen fra idé til 
drift. 

Nye metoder kræver nye kompetencer. bips tilbyder at hjælpe 
medarbejderne i din virksomhed eller organisation godt i 
gang med CCS med et STARTprojekt. 

Et STARTprojekt skræddersys til den enkelte virksomhed  
eller organisation alt efter behov. Det kan fx bestå i 
strategisk rådgivning til implementering, kurser eller 
sidemands oplæring i de nye metoder og teknisk support.  
Al undervisning og rådgivning er gratis. 

Midlerne	til	STARTprojekterne	er	bevilget	af	EU’s	Socialfond	via	Region	H.

Et STARTprojekt kan sætte fokus på et bestemt emne, der er  
aktuelt for din virksomhed eller organisation. Fx hvordan man bruger 
CCS	i	programmeringen,	til	IKTaftaler,	håndtering	og	udveksling	af	
bygningsdele og rum, udbud-tilbud, data til drift mv. 


