Referat
Foreningen ForskByg møde nr. 2
29. juni 2021 kl. 09:00-10:00, Zoom

Mødedeltagere
Deltagere: Anders Dragsted (AND), Dansk Brand- og Sikringsteknisk institut, Anne
Beim (AB), KEA, Carsten Damgaard (CAD), Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Henrik Kryger Madsen (HKMA), UCL Erhvervsakademi, Jesper Kirkeskov (JESKIR) (DTU Byg) Kasper Lynge (KL), Aarhus Universitet, Mikkel K. Kragh (MKK),
Aarhus Universitet, Niels-Jørgen Aagaard (NJA), DTU Byg, Peter Nørkjær Gade
(PEGA), Professionshøjskolen UCN, Thomas Asmus Pedersen (TAP), Syddansk
Universitet, Torsten Sack-Nielsen (TOSN), Via University College,

13. august 2021
MAPRI

Fraværende: Claudio Spaziani Testa (CST), KEA, Emil Engelund Thybring (EET),
Københavns Universitet, Grith Bech-Nielsen (GBE), Teknologisk Institut, Kristina
Kristoffersen (KRKR), KEA - Københavns Erhvervsakademi, Mette Glavind (MEG),
Teknologisk Institut, Niels Morsing (NMO), Teknologisk Institut, Natalie Mossin
(NMOS), Kongelige Akademi, Lars Pico Gerdsen (LGP), Aalborg Universitet
Referent: May-Britt Hollmann Price (MAPRI), DTU Byg)
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (NJA)
Behandling: Til godkendelse
2. Referat og opfølgning fra seneste møde (NJA, bilag 02)
Referatet er godkendt via mail. Eventuelle kommentarer bringes her.
Behandling: Til drøftelse og godkendelse

CVR-nr. DK 30 06 09 46

Referat: Intet at berette.

DTU Byg
Institut for Byggeri og Anlæg

Brovej
Bygning 118
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 25 17 00
Dir. +45 42404745
Fax 45 88 32 82

mapri@byg.dtu.dk
www.byg.dtu.dk

3. Nyt fra bestyrelsen (NJA)
Afrapportering fra afholdt bestyrelsesmøde den 11. juni 2021.
Behandling: Til orientering
Referat: Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmøde den 11. juni 2021.
Afrapporteringen fra bestyrelsesmødet er som punkterne i dagsordenen.
4. Kontingent for medlemskab (NJA)
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for medlemskab af foreningen Forum for
forskning og innovation i byggeriet (ForskByg) opkræves dkk 5.000 for 2021
desuagtet at man kun har været medlem i ca. 8 mdr af foreningen. Opkrævningen fremsendes i juli 2021.
Behandling: Til godkendelse
Referat: Mødedeltagerne tiltrådte forslaget om fuld opkrævning. Fuld kontingentet opkræves derfor pr. 1. juli 2021.
5. Høringssvar Byggelov (KL, bilag 05a-c)
Indenrigs- og boligministeriet har primo juni 2021 sendt ændringer til byggeloven i høring. Byggelovens formål foreslås udvidet, så den rummer hensynet til
klima og ressourcer samt hensynet til økonomisk bæredygtighed. Derudover
foreslås det at indføre bemyndigelsesbestemmelser til fastsættelse af krav til
byggeriets klimapåvirkning, herunder krav om livscyklusvurdering og CO2grænseværdi, krav om totaløkonomisk analyse, krav om ressourceanvendelse
på byggepladser og krav om dokumentation af problematiske stoffer i byggematerialer. Bestyrelsen foreslår, at ForskByg afgiver uopfordret høringssvar jf.
vedlagte
Behandling: Til drøftelse
Referaet: Der var enighed om, at KL og JESKIR giver høringssvaret endnu en
iteration med fokus på et mere substantiel ærinde ved præsentation af foreningen forud for selve høringssvaret. Deadline for aflevering af høringssvar er den
16. juli.
6. Regeringens grønne forskningsstrategi (NJA)
ForskByg afgav uopfordret input til regeringens grønne forskningsstrategi ultimo april. Der har været en opfølgende kontakt til ministeriet siden, og vi drøfter en opfølgning på dette.
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Behandling: Til drøftelse
Referat: NJA har haft en telefonsamtale med sagsbehandler Ditte Mesick.
UFM, og kunne berettet at det har gjort indtryk i ministeriet, at vi har henvendte
os samlet. Der er lagt op til en uformel og løbende kontakt fsva. strategi eller
eventuel formulering af en særskilt InnoMission for Byggeri og Anlæg.
Det blev drøftet om det skulle afstemmes internt forud for meldinger til ministeriet, bl,a, for at fremstå forenet, men også at der kan være tale om forskellige
holdninger. Der var enighed om at ”gå over den bro, når vi når der til”.
7. Kommunikation om ForskByg (JK, bilag 07)
Status på kommunikation om ForskByg; herunder udsendelse af en pressemeddelelse samt etablering af ForskByg hjemmeside.
Behandling: Til drøftelse og beslutning
Referat: Udkast til pressemeddelelse og etablering af online tilstedeværelse.
Overvejelser om formål, centrale budskaber, virkemiddel, selvstændig identitet,
website og sociale medier.
Det blev besluttet at arbejde med et navnetræk for at visualisere identifikation.
Torsten tilbød at komme med et par ideer. TOSN og JESKIR taler sammen om
den grafiske kommunikation.
Deltagerne besluttede desuden, at etablere et website. Så enkelt så muligt
med vedtægter, formål og medlemmer. JESKIR frarådede forsøg på at skabe
overblik over artikler, udviklingsprojekter m.v. – disse bør foregå i egne regier.
Endvidere anbefaler JESKIR at formidle ForskByg på SoMe.
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8. We Build Denmark, Erhvervsklynge for Byggeri og Anlæg (MEG, bilag 08)
Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har drøftet behov for præcisering af grænseflader mellem klyngen og vidensinstitutioner, og MEG har
udarbejdet udkast til grænsefladenotat (vedlagt).
Behandling: Til information og drøftelse
Referat: Der er behov for at tydeliggøre grænseflader. Da der på dagens møde
ikke var deltagere fra bestyrelsen i WBD, flyttes drøftelserne om grænsefladenotatet til næste møde
MKK ytrede igen det håb, at ForskByg bliver et proaktivt forum, at foreningen
bliver en tænke- og en handle tank. Det vil kræve en stor indsats, og der kan
opstå den bekymring, at vi som samlet gruppe er reaktive.
KL: Vi bør lægge op til, at WBD inviterer os ind til en dag om forskning, udvikling og innovation for at WBD kommer til os for assistanse.
NJA har fået tilsendt et udkast til samarbejdsaftale med WBD, som har rundet
DTU’s juridiske afdeling. Til samarbejdsaftalen var vedlagt en handlingsplan,
og DTU har ikke belæg for at skrive under på, da vi ikke har været med til at
udarbejde handlingsplanen. Samarbejdsaftalen må sendes i en ny form uden
handlingsplan. MKK anførte, at dette var endnu et godt eksempel på bekymringen. MKK giver grænsefladenotatet en iteration.
9. Handlingsplan 2021 (Alle)
Der foreslås en overordnet drøftelse af ForskByg’s handlingsplan for 2021; fx
BR Bæredygtighedsklasse, Viden skaber Danmark, Bauhaus og National strategi for bæredygtigt byggeri.
Behandling: Til drøftelse
Referat: Det blev besluttet at formandskabet kommer vi med et bud på emner
til drøftelse, ligesom det blev besluttet at de europæiske forsknings- og innovations initiativer skal drøfte på et møde til efteråret.
10. Eventuelt
NJA er blevet kontaktet af Hans Jørgen Andersen, AAU vedr. et forholdsvis nyt
landsdækkende netværk for forskning og uddannelse i arkitektur og urban design (“Danish network for Architecture and Urbanism Research (DARE)”.
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På spørgsmålet om overlap med dette forum for eventuelle nærmere samarbejder kunne AB svare, at det primært er kandidater uddannet fra AAU, hvorfor
forummet er opstået af denne vej, og at de åbner for et bredere forum.
MKK sidder i styregruppen for DARE og leder efter fælles interesser.
11. Kommende møder
Fastlæggelse af tidspunkter og form. Forslag til emner.
Referat: Der sigtes efter yderligere to møder i 2021. Mødet i Q3 afholdes hos
DBI. Der fremsendes en doodle til fastsættelse af dato. Bestyrelsen drøfter temaer og forbereder mødet.
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