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Strukturering og navngivning af filer: 
 
Angående revision af bips F 104 / F 204 – navngivning af filer: 
BVU*net ønsker, at ændringer af Bips F104/204 ikke medfører at filer kun 
kan struktureres og navngives på dansk, men at der skal være mulighed for 
at strukturere og navngive filer både på engelsk og på dansk.  
 
Årsagen til ønsket om dobbeltsprog, er de mange udenlandske projekter der 
udarbejdes i DK og de mange udenlandske studerende i uddannelses-
institutionerne.  
 
BVU*net ønsker med muligheden for fortsat at kunne strukturere og navngi-
ve filer på engelsk, at give optimale muligheder for eksport af byggerelatere-
de tjenesteydelser, entreprenørydelser og byggeprodukter, samt at uddanne 
de udenlandske studerende, der måtte ønske en byggeuddannelse i DK, 
med basis i engelsk som uddannelsessprog. 
  
BVU*net har forståelse for det synspunkt, at der skal være mulighed for at 
vælge en dansk filstruktur og filnavngivning, når projektsproget er dansk – 
men ønsker på ingen måde at det skal være den eneste mulighed i henhold 
til F 104 / F 204. 
Ligeledes er BVU*net bevist om at det er en læringsproces, for specielt små 
firmaer, at bruge projektweb og finde projektmateriale, der er omfattet af en 
filstruktur, en filnavngivning og en fil håndtering – dette taler for standarder 
der tager hensyn til både dansk og engelsk som projektsprog. 
 
Erfaringen viser at den nuværende engelske filstruktur og filnavngivning, 
passer godt til uddannelsen i de internationale uddannelser der p.t. findes i 
DK. 
Så BVU*net foreslår, at den nuværende engelske filstuktur og filnavngivning 
bibeholdes i videst mulig omfang, i f. m. ændringen af F 104 / F204. 
 
Ligeledes har BVU*net den erfaring fra private rådgivervirksomheder at 
kommunikationsproblemer med projektteams med udenlandske specialister, 
lettes væsentlig når dialogen og projektsproget er engelsk – det skal der gi-
ves muligheder for i danske standarder. 
 
BVU*net håber på forståelse for nærværende ønske. 
Er der spørgsmål til nærværende kan BVU*net sekretariatet kontaktes på 
mobil 50994815 eller mail christianbolding@christianbolding.dk 
 
 
Med venlig hilsen  
 
BVU*net – Koordineringsrådet 
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