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§1. Deltagere i samarbejdet  
Mellem de af nærværende aftales underskrevne videns- og uddannelsesin-

stitutioner, er indgået nærværende samarbejdsaftale. På møde den 13. ja-

nuar 2011 stiftede de i bilag A nævnte deltagere BVU*net. 

 

Med deltager forstås i nærværende samarbejde en institution eller et institut, 

som kan være offentlig eller privatejet. 
 

§2.  Netværkssamarbejdets navn 
Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner, 

kaldes i daglig tale for BVU*net. BVU*net er netværkssamarbejdets logotype 

og indgår i netværkssamarbejdets kommende domænenavn. 

 

§3. Samarbejdsperiode 
Nærværende samarbejdsaftale har en aftaleperiode på et 1 år fra 13. januar 

2011 til 31. marts 2012. 

 

Det er bl.a. hensigten med samarbejdet, at få drøftet og udviklet en samar-

bejdsform og en blivende samarbejdsaftale, der kan være grundlag for sam-

arbejdet i kommende år. 

 

§4. Mission og Vision: 
Det er BVU*nets mission at fremme paradigmeskiftet mod digitalisering af 

byggeriet, gennem et fællesgavnligt samarbejde mellem byggeriets videns- 

og uddannelsesinstitutioner.  

 

BVU*net ønsker at fremme paradigmeskiftet for at dette skifte kan øge byg-

geriets produktivitets-, konkurrence- og effektiviseringsevne. 

 

Det er BVU*nets vision er: 

– At styrke netværksdeltagernes uddannelser, kompetencer og muligheder 

for at tilbyde læring, grund- og efteruddannelse til lærlinge, bygningsar-

bejdere, studerende og byggeriets parter gennem samarbejde og fælles 

indsats. 

– At styrke netværksdeltagernes formidling af viden, forskning, resultater, 

innovation og udvikling gennem samarbejde og fælles indsats. 

 

Netværksdeltagernes samarbejde med byggeriets øvrige parter herom skal 

gennem digitaliseringen bidrage til et bedre, mere innovativt og konkurren-

cedygtigt byggeri. 

 

§5. Målsætning 
Det er BVU*nets mål at etablere et netværk, og gennem dette at kvalificere 

de enkelte netværksdeltagere angående digitalisering af byggeriet gennem 

vidensdelende aktiviteter og fælles opfattelse af begreber og terminologi; for 

derved at fremme anvendelse, udvikling, formidlingen, forskningen, uddan-



 

 

Side 2 af 2 sider. nelsen og formidlings-/undervisningsmateriale angående paradigmeskiftet 

mod digitalisering af byggeriet. Dette fordrer en tværfaglig opfattelse af den 

fagspecifikke digitale begrebsverden. 

 

Det er ligeledes BVU*nets mål at støtte op om deltagernes aktiviteter i at 

uddanne, efteruddanne og videreuddanne personer, der er målrettet mod 

det digitale paradigmeskifte gennem en samordning og koordinering af for-

midling og uddannelse, samt at give BVU*nets deltagerne øget mulighed for 

at deltage i de udviklingsprojekter som udbydes. 

 

Ligeledes er det BVU*nets mål at netværkssamarbejdet gennem fælles afta-

ler og ansøgninger på området, skaber og gennemfører projekter, samt at 

netværkssamarbejdet praktiserer vidensdeling, med det formål at opnå en 

effekt for byggeriet og for deltagerne i netværkssamarbejdet. 

 

§6. Organisation 
Det er muligt for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner at blive 

optaget og indgå som deltager i netværkssamarbejdet BVU*net. 

 

Ligeledes kan organisationer, der i udlandet har anerkendelse som en vi-

dens- og uddannelsesinstitution, indgå som deltager i netværkssamarbejdet 

BVU*net. 

  

Netværkssamarbejdet er organiseret i BVU*net i henhold til organisationsdi-

agrammet bilag B og C. 

 

Organisationen BVU*net er sammensat af byggeriets videns- og uddannel-

sesinstitutioner i følgende institutionskategorier: 

1. Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet ”Ar-

ketekt- og designskoler” 

2. Ingeniørbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet 

”Universiteter og ingeniørhøjskoler” 

3. Erhvervsakademier, VIA / UC og professionshøjskoler samt relaterede 

sekretariater kaldet ”Erhvervsakademier og professionshøjskoler” 

4. Erhvervsuddannelsescentre og Byggeriets Uddannelsessekretariater – 

kaldet ”Erhvervsrettede uddannelser” 

5. Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutio-

nerne – kaldet ”Vidensinstitutioner” 

 

Nærværende organisation er gældende denne samarbejdsaftales aftaleperi-

ode. 

 

I det første år er det et af BVU*nets vigtigste opgaver at få drøftet og aftalt 

en organisation, der kan være gældende for netværkssamarbejdets kom-

mende år. 

 

Enhver institution / institut kan lade sig repræsentere af et antal ansatte fag-

lige medarbejdere. Disse medarbejdere repræsenterer institutionen / institut-

tet med en kontaktperson og dennes substitut / substitutter. 

 

Netværkssamarbejdet organiserer sig det første år med et Koordineringsråd 

bestående af to kontaktpersoner eller disses substitutter fra hver af de fem 



 

 

Side 3 af 2 sider. institutionskategorier samt to observatører uden stemmeret, der repræsente-

rer uddannelses- og vidensinstitutioner i Videncentret. 

I daglig tale kaldes Koordineringsrådet for ”KR”. 

 

Det første år består KR således af 10 personer, samt 2 observatører, som er 

udpeget til at repræsentere netværkssamarbejdet af de enkelte institutions-

kategorier. 

 

I det første år afholder KR min. 3 møder, til fremlæggelse af fremtidige orga-

niseringsforslag og til fremlæggelse af igangsatte eller gennemførte udvik-

lingsaktiviteter. 

   

KR konstituerer sig ved første møde efter stiftelsen med en formand og en 

sekretær for rådet, og de vælges ved simpelt flertal blandt de fremmødte 

medlemmer. 

 

Der kan kun vælges en formand, der er medlem af KR. Som sekretær væl-

ges en person, der deltager i BVU*net. Sekretæren behøver ikke at være 

medlem af KR. 

 

Formanden skal agere uvildigt, uden egeninteresser eller privatretlige inte-

resser i netværkssamarbejdet BVU*net. 

  

Sekretæren og/eller KR har den daglige kontakt til deltagerne på en pro-

jektweb eller lignende kommunikationsplatform oprettet til BVU*net.dk og 

dennes aktiviteter. Samarbejde og projektarbejder gennemføres på tilsva-

rende vis. Projektwebben eller lignende kommunikationsplatform administre-

res af KR’s sekretær. 

 

Der afholdes 2 årlige møder for BVU*nets medlemmer – hhv. umiddelbart ef-

ter sommerferien 2011 og primo januar 2012. Datoerne meddeles senest 1 

måned inden mødet, og dagsorden fremsendes senest 2 uger inden mødet. 

Punkter til dagsorden sendes til sekretariatet senest 3 uger inden mødet. 

 

Hver af netværkssamarbejdets deltagere udfører deres aktiviteter i BVU*net 

frivilligt og uden økonomiske omkostninger for BVU*net. BVU*net har ikke 

organisatorisk, økonomisk og fagligt rettigheder overfor den enkelte delta-

gers i forhold til dennes sædvanlige forpligtelser og daglige arbejde i den 

deltagende institution. 

 

Hver af institutionskategorierne er frit stillet til at etablere eget netværk eller 

projektarbejder internt mellem kategoriens institutioner/institutter. 

 

§7. Samarbejdsform 
KR understøtter samarbejdsprojekter mellem medlemmer samt sikring af 

formidling af viden og erfaring til og fra disse projekter og til deltagerne.  

 

KR sikrer, at der udarbejdes arbejdsgange for KR, institutionsgrupper og 

samarbejdsprojekter, og de støtter dem i deres daglige arbejde og udvikling. 

 

KR kan tage initiativ til og koordinere et projekt og søge sponsor/sponsorer 

til projektet. Tilsvarende kan deltagere på egen hånd tage initiativ til projek-

ter og etablere et samarbejde herom med KR.  
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Den enkelte netværksdeltager kan efter individuel aftale trække på BVU*net 

deltagernes kompetencer og ekspertiser i forbindelse med udvikling, formid-

ling, undervisning osv. 

 

Individuelt fagligt samarbejde kan eksempelvis ske ved at antage den på-

gældende institution til et specifikt udviklings-, formidlings- og/eller undervis-

ningsarbejde, idet der indgås nærmere individuel aftale mellem den instituti-

on der er opdragsgiver og den institution der er udførende. 

 

Når et projekt skal etableres forud for en konkret gennemførelse, er det de 

involverede institutioner / institutter, der indgår bindende aftaler om projekt-

organisering, ansvarsfordeling, økonomi, projektresultater, mv., herunder i 

forhold til en eventuel ekstern part. 

 

§8. Beslutningskompetence 
Beslutninger i KR træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlem-

mer. Dog kræves tilstedeværelse af 50 % af KR’s medlemmer for at KR er 

beslutningsdygtigt.  

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 

§9. Indmeldelse og udmeldelse 
Indmeldelse i netværkssamarbejdet BVU*net sker ved underskrift af nærvæ-

rende samarbejdsaftale. 

 

KR godkender etableringen af BVU*net.  

 

Nye indmeldelser i BVU*nets første år, sendes til BVU*net´s sekretær, der 

videresender anmodningen til behandling og beslutning i KR. 

 

Udmeldelse af netværkssamarbejdet BVU*net sker ved, at en institution / in-

stitut skriftligt og med 3 måneders varsel meddeler, at man ønsker at udtræ-

de af netværkssamarbejdet. Dette sker overfor BVU*nets sekretær. 

 

§10. Rettigheder 
Den udtrædende institution / institut fraskriver sig rettigheder til evt. udarbej-

det materiale til BVU*net, herunder eventuelle ophavsrettigheder. 

 

Rettigheder til materiale udarbejdet til en anden institution / institut i net-

værkssamarbejdet påvirkes ikke af en evt. udmeldelse af den institution / in-

stitut, der har udarbejdet materialet. 
 

§11. Økonomi 
Netværkssamarbejdet bygger som udgangspunkt på deltagernes frivillige 

indsats og udgifter til deltagelsen påhviler de enkelte institutioner/institutter. 

 

Et nærmere fælles økonomisk grundlag kan dog etableres ved eksempelvis: 

– Bidrag fra samarbejdsprojekter, efter nærmere retningslinjer godkendt af 

KR og deltagerne 

– Særskilt bevilling fra eksempelvis fonde eller refusion af udgifter fra of-

fentlige fonde 
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godkendt af KR og deltagerne. 

 

§12. Budget og regnskab for BVU*net 
KR kan udarbejde et budget for eget koordineringsarbejde og for sekretaria-

tets arbejde, som dækker det første år, hvis omkostninger kan finansieres og 

de involverede institutioner godkender det. 

 

KR kan udarbejde et forslag til budget, regnskabsår, regnskabsprocedure for 

BVU*net, som dækker andet år. Forslaget til budget m.m. for andet år skal 

forelægges og godkendes senest i forbindelse med BVU*net mødet i januar 

2012. 

  

§13. Ændringer og ophør 
KR behandler forslag om ændringer og godkender ophør af BVU*net.  

 

Beslutning om opløsning af samarbejdet træffes ved et kvalificeret flertal af 

de deltagende institutioner / institutter. 

 

Ved netværkssamarbejdet BVU*nets ophør fordeles aktiver ligeligt mellem 

de deltagende institutioner / institutter.  
 
 
 

  



 

 

Side 6 af 2 sider. Bilag A: Stiftere af BVU*net den 13. januar 2011 
 

  

Navn Institution 

1 Arkitekt- og designskoler  

Christian Bolding AAA/EVAA – Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen 

Jens Joel AAA/EVAA – Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen 

Lars Klint Kunstakademiets Arkitektskole 

Daniel Skafte-Pedersen Kunstakademiets Arkitektskole 

2 Universiteter og ingeniørskoler  

Kaj A. Jørgensen Aalborg Universitet, Institut for mekanik og produktion 

Kjeld Svidt Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg 

Jan Karlshøj DTU Byg 

Flemming Vestergaard DTU Byg 

Niclas Andersson DTU Management 

Sten Bonke DTU Management 

Christian Koch Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen 

Lisbeth Lindbo Larsen Ingeniørhøjskolen København 

Mads Carlsen UCN University College Nordjylland 

3 Erhvervsakademier  

Steen Kildesgaard KEA – Københavns Erhvervsakademi 

Claudio Testa KEA – Københavns Erhvervsakademi 

Gunnar Eriksen VIA University College, Horsens 

Asthon Funck Byggeteknisk Højskole Erhvervsakademiet Lillebælt 

Lars Fredslund EUC Sjælland Byggeteknisk Højskole 

Kirsten Nielsen EUC Sjælland Byggeteknisk Højskole 

4 Erhvervsuddannelser  

Jan Ejlerskov Petersen Byggeriets Uddannelser 

5 Vidensinstitutioner  

Niels Haldor Bertelsen SBi 

Nils Lykke Sørensen SBi 

Lars Tangaa-Andersen Byggecentrum 

Asbjørn Levring TI Teknologisk Institut 
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ORGANISATIONSDIAGRAM 
 
Koordineringsrådets medlemmer (KR) har til opgave at koordinere net-
værkssamarbejdet i overensstemmelse med målsætningen og virker igen-
nem sine projektaktiviteter profilerende for BVU*net.  
 
KR's medlemmer er i det første år de medlemmer der udpeges ved stiftel-
sen. 

 
Efter første år vurderes KR’s fremtidige organisering, arbejdsopgaver mv. 
Det er en del af BVU*nets arbejdsopgave det første år at få udredt en for-

nuftig organisation – herunder en præcisering af KR. 
 
Sekretær (Sek) er en stabsfunktion og er ansvarlig for netværkssamar-
bejdets daglige virke. arbejder med de opgaver, som udstikkes af KR for-

mand og KR's fællesbeslutninger. 
 
De enkelte institutioner/institutter (Ins-x) har ansvaret for de aktivite-
ter/projekter (opgaver) som udarbejdes for netværkssamarbejdet. 
 
Arbejder to eller flere institutioner/institutter sammen om aktivite-
ter/projekter, har den enkelte institution/institut ansvaret for egne arbej-

der og et pro-rate ansvar for projektets hele. 
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SAMARBEJDSDIAGRAM: 
 

Samarbejdets organisering: 
Samarbejdet i BVU*net omfatter primært projekter, der organiseres med 
flere parter som illustreret med ovenstående figur. 
 
I de forskellige konkrete aktuelle projekter (fx projekt ”P1”), kan de enkel-

te institutioner arbejde sammen efter samarbejdsaftaler, som følger de 
gældende regler for samarbejde mellem institutioner/ institutter. I eksem-
plet består projekt P1 af et samarbejde mellem Ins-1 + Ins-3 + Ins-5. – 
P1 er en projektorganisation, baseret på netværkssamarbejdet BVU*net. 

 
På sigt er det forventningen at BVU*net er en part, der modtager henven-
delser fra projekt opdragsgivere, og som på baggrund af en detaljeret 

kompetencekendskab til de enkelte institutioner/institutter, hjælper op-
dragsgiveren med at sammensætte de optimale spidskompetencer til det 
konkrete projekt (opgave). 
 
BVU*net kan deltage i koordinering af etablering et projekt, men kan IKKE 
deltage i driften af et projekt – det kan alene en eller flere af deltagerne i 
netværkssamarbejdet BVU*net. 

 
Mellem opdragsgiver og de projektansatte institutioner/institutter udar-
bejdes en sædvanlig aftale, idet det forudsættes at projektet er en selv-
stændig projektorganisation og ikke en del af BVU*net. 
 

Det professionelle professionsansvar for opgaveløsninger er placeret i pro-

jektorganisationen efter dansk rets almindelige regler; og ikke i BVU*net. 

 


