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BVU*net – Koordineringsrådet: 
 
Fælleindkøb af software 
 
Historik: 
UCN har fremlagt et konkret forslag til BVUnet.dk om fælles indkøb af soft-
ware til uddannelsesbrug (BVU KR2 N33).  
 
UCN´s forslag blev fremlagt på KR2 i Tåstrup, den 06.05.11 og man vedtog 
følgende – citat fra referat: 
”Det blev besluttet, at BVUnet.dk støtter en undersøgelse af mulighederne 
for fælles softwareindkøb blandt BVUnet.dk medlemmer og andre interes-
senter, hvor UCN er tovholder. KR ønsker, at resultatet af undersøgelsen 
fremlægges for KR inden indkøbene evt. sættes i værk. SEK underretter 
UCN om KR’s forslag.” 
 
Derfor er nedennævnte tekst udarbejdet som oplæg til fremlæggelse på 
BVUnet mødet den 30.08.11 i Horsens – formålet er at KR tager stilling til 
tekstens indhold og formulering inden den fremsendes til BVU*net medlem-
merne. 
 
Til BVU*net medlemmerne – angående undersøgelse af mulig-
heden for fælles indkøb af software: 
Årsagen til forslaget om fælles indkøb af software er, at priserne på software 
er blevet meget dyrere, og det er blevet meget svært for de enkelte instituti-
oner at forhandle med software leverandørerne.  
 
Årsagen til denne situation er først og fremmest den, at der er ret få leveran-
dører der leverer til både det private marked og undervisningsmarkedet. 
Da flere og flere (af uvisse og ikke nærmere dokumenterede årsager) væl-
ger det samme software, foreligger der en monopollignende situation.  
Faktisk er markedsvilkårene p.t. en ”oligopol” (få helt store leverandører og 
mange helt små). 
 
Det betyder at priserne på det software, der anvendes i f. m. digitaliseringen 
af byggeriet er usædvanlig høje. 
 
Situationen er generelt, at visse leverandører levere software til brug i 
grunduddannelserne til en reduceret licenspris, men at software til efter- og 
videreuddannelse (der af leverandørerne betragtes som kommercielt brug) 
skal betales med fuld licenspris. 
Nogle af de leverandører der har en tæt på monopolstilling, leverer prisredu-
ceret software individuel til den enkelte underviser og den enkelte studeren-
de – denne ”rabatproces” er så tidskrævende at det kan være dyrere i tid 
end blot at give fuld licenspris.  
 
UCN foreslår, at alle institutionerne står sammen om indkøb af software og 
gennem mere strukturerede forhandlinger skaber bedre mulighed for at få 
rabatter og forbedrede vilkår for anvendelsen og opdateringen af software.  



 

 

Side 2 af 2 sider. UCN har ikke mulighed for selv at bruge de ressourcer der skal til for at få 
undersøgt de konkrete forhold og få udarbejdet en indkøbsstrategi, en ind-
købstaktik og en handlingsplan for fælles forhandling med softwareleveran-
dører. 
 
Ligeledes skal SKI aftaler og EU´s indkøbsregler undersøges som det første 
– det er muligt at der kan være aftalemæssige og lovmæssige forhindringer 
for et fælles indkøb af software. 
EU´s generelle indkøbsdirektiv skal overholdes i enhver henseende. 
 
 
UCN har registret følgende problemstillinger, som har været 
baggrund for deres henvendelse til BVU*net: 
På tværs af de undervisningsinstitutionerne er der stort set de  samme pro-
blemstillinger: 

• Udgifterne til anskaffelse af digitale værktøjer stiger 
• Der er få undervisere i dag der mester værktøjerne på et niveau 

hvor det kan indgå i et didaktisk tilfredsstillende niveau i undervis-
ningen 

• Mængden af software der skal vedligeholdes med nye opdateringer, 
længere geninstallerings tid m.m. stiger 

• Kollegiale diskussioner om hvordan der skal findes tid og dermed 
økonomiske midler til at løfte den stigende udfordring så byggeud-
dannelserne kan ruste de studerende til fremtidens digitale arbejds-
processer. 

 
Hvad skal undersøges i f. m. fælles studie aftaler for software: 
 
1. 
Politiske og lovmæssige problemer: 
Først skal det aftalemæssige og det lovmæssige undersøges, så politiske og 
juridiske problemer undgås. 
 
2. 
Praktiske IT mæssige problemer: 
Kan alle byggeuddannelser, på klassisk indkøbsforenings niveau, gå sam-
men ved at koble op på én IP adresse og derfra downloade flydende li-
censer i nødvendigt omfang, helt afhængig af aktuelt og lokalt. behov. 

• Derved vinder uddannelserne den størst mulige mængde rabat på 
software.  

• Uddannelserne er kun koblet op på de specifikke licenser de har in-
teresse i og ikke andet. 

• De flydende licenser sikrer at de interesserede uddannelser tilsam-
men kun betaler for det nødvendige antal licenser, idet det sikres en 
så høj udnyttelsesgrad som muligt. 

• Overstiges den aftalte maksimale samlede antal licens, kan der øje-
blikkelig tilkøbes ekstra licenser (man undgår situationen ”Hov - der 
er ikke flere licenser og der går dage/uger inden der er nye licencer 
– skulle jeg måske ”cracke” ?”.) 

 
3. 
Gratis software på sigt? 
Idet alle byggeuddannelser er fælles organiseret er der mulighed for at på-
virke med en vis tyngde til at opnå fordelagtige mængderabatter. 



 

 

Side 3 af 2 sider. Hvor der er alternative valg muligheder kan der også henvises til andre soft-
warefirmaers åbne undervisningspolitik, hvor software under uddannelse og 
ledighed er gratis. 
BVU*net burde have en mulighed for at påvirke leverandørerne kraftigt, så 
mere og mere software bliver gratis. 
 
4. 
Software firmaerne og deres holdning til fælles indkøb af software:  
Software firmaerne bør, som flere firmaer allerede gør, se det her som et 
ønske om at være med til at undervise i brugen af digitale værktøjer inden 
for byggebranchen. 
Uddannelserne vil generere mange brugere som kan indgå i brugerdreven 
innovation, tilbagemelding om programmers styrker og svagheder, udbrede 
større kendskab til produkterne m.m. På den lange bane bør dette være i al-
les interesse – også softwareleverandørernes interesse. 
 
5. 
Hvordan drives og finansieres en fælles indkøb af software ? 
Kan BVU*net få midler til at: 

- Undersøge nærværende, herunder hvilke ressourcer der skal til, 
hvis BVU*net bliver software operatøren overfor medlemmerne 

- Gennemføre forhandlinger og kontrahering 
- Drive fællesindkøbet - der kan gøres selvfinansierende med en bru-

gerbetaling og en medlemsafgift til håndtering af hosting, IP adresse 
og vedligehold 

 
Vil BVU*net påtage sig nærværende afklaringsprojekt? 
 
Er der spørgsmål til nærværende kan BVU*net sekretariatet kontaktes på 
mobil 50994815 eller mail christianbolding@christianbolding.dk 
 
 
Softwareværktøjskasse for byggeuddannelser 
UCN har udarbejdet grundlaget for nedennævnte materiale, der er en fore-
løbig udgave af hvilken konkret software, der kan involveres i et fælles ind-
køb. 
I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende dokument er UCN´s mate-
riale revideret let, men nærværende dokumenter er langt fra fyldestgørende 
og skal betragtes som et dokument, der kan anvendes til yderligere drøftel-
ser. 
Ligeledes er der i nærværende dokument ikke gjort noget for komme til 
bunds i alle rettigheder: og netop dét er én af problematikkerne. 
Der bør være entydige og klare ensartede regler som fremmer at byggeud-
dannelser let kan anskaffe og benytte diverse byggerelateret software. 
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Side 4 af 2 sider. Foreløbige overordnede oversigt over mulig software: 
 
Niveau: Software ty-

pe: 
Eksempel på 
software: 

Bemærkninger: 

Generelt 
 
Projektplanlægning 
 - Tid 
 

Styresystem 
Mail 
Office pakke 
Special office  
Projektweb 
 

One Note 
MS Project 
m.m. 
 

Her er der principielt 
to ”verdener” p.t. 

- MicroSoft 
- Linux 

I de kommende år vil 
det Linux baserede 
ANDROID software-
system muligvis blive 
et attraktivt alternativ 

BIM      
- Modellering 
- Simulering 
- Analyse 
- Database 
- Kvalitetssikring 
- Økonomi 
 

3D modelle-
ring 
3D statikrør  
3D vvs 
Brandanalyse 
Indeklima 
Pris database 
beskrivelse 
database 
 

V&S prisda-
tabaser (på 
dansk og en-
gelsk) 
STARK´s 
Prisdatabase 
BIPS B.1000 
beskrivelses 
database  
m.m. 

En fortsat success for 
IFC udvekslingsfor-
matet (ver. 4.X), vil 
være afgørende for 
strategi og taktik for 
hvilken konkret soft-
ware der anvendes i 
fremtiden. 

Præsentation 
 

Layout 
 

Adobe Acro-
bat Pro 
Adobe CS5 
m.m. 

Der er får alternativer 
til Adobe produkterne 
p.t. og det er et bety-
deligt problem. 
Der bør snart dukke 
magtfulde konkurren-
ter op til Adobe – det 
vuil sikre et mere til-
gængeligt marked. 

Formidling 
 

Optagelse / 
Film / Video 
Animation 
 

Camtasia  
m.m. 

Markedet udvikler sig 
voldsomt i disse år, 
så der vil være en 
stor bevægelse i 
hvad der er ”hot” i år 
og det der er ”hot” 
næste år. 
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