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Referat 

Foreningen ForskByg møde nr. 4 
7. december 2021 kl. 10:00-13:00 
Aarhus School of Architecture, Exners Plads 7, 8000 Aar-
hus C 

Mødedeltagere 
Deltagere: Anders Dragsted, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Anne Beim, 
KEA, Carsten Damgaard, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Claudio Spazi-
ani Testa, KEA, Henrik Brøner Jørgensen, SDU, Henrik Kryger Madsen, UCL Er-
hvervsakademi, Jan Johannesen, KEA, Kasper Lynge, Aarhus Universitet, Mette 
Glavind, Teknologisk Institut, Mikkel Steenberg, Zealand, Natalie Mossin, Konge-
lige Akademi, Nathalie Hauberg-Lund, Zealand, Niels-Jørgen Aagaard, DTU Byg, 
Peter Nørkjær Gade, Professionshøjskolen UCN, Thomas Asmus Pedersen, Syd-
dansk Universitet, Thomas Bo Jensen, Arkitektskolen i Aarhus, Torsten Sack-Niel-
sen, Via University College 
 
Fraværende 
Hans Jørgen Andersen, Aalborg Universitet, Henrik Hassing, Force Technology, 
Emil Engelund Thybring, Københavns Universitet, Niels Morsing, Teknologisk Insti-
tut, Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut, Lars Pico Gerdsen, Aalborg Universi-
tet, Mikkel K. Kragh, Aarhus Universitet 
 
Referent: May-Britt Hollmann Price (DTU Byg) 

Dagsorden 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (Thomas Bo Jensen og Niels-

Jørgen Aagaard) 
Velkommen til Nathalie Hauberg-Lund og Mikkel Steenberg, Zealand 
 
Behandling: Til godkendelse 
 

2. Referat og opfølgning fra seneste møde (May-Britt Price, bilag 02) 
Referatet er kommenteret via mail. Yderligere kommentarer bringes her. 
 
Behandling: Til drøftelse og godkendelse 
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Referat: Eventuelle opfølgningspunkter er sat i gang og referatet godkendt 
uden yderligere kommentarer. 
 

3. We Build Denmark (Mette Glavind og Natalie Mossin) 
Erhvervsklyngen We Build Denmark (WBD) er nu i fuld aktivitet, og WBD’s be-
styrelse arbejder med udvikling af en strategi.  
 
Behandling: Repræsentanter i WBD’s bestyrelse fra vidensinstitutioner giver 
status på arbejdet, ligesom ForskByg kan formulere input til bestyrelsesarbej-
det. 
 
Referat: Der var bestyrelsesmøde i WBD for et par uger siden. Et emne  var et  
lille fald i medlemskaber , da betaling skulle falde. Følgende fokuspunkter blev 
desuden nævnt: Nye medlemmer, bæredygtigt byggeri, kursus i rådgivnings-
forløb, spireprojekter, budget 2021 og 2022. 
 
En observation er, at netværket i Syddanmark ikke mener WBD er nærvæ-
rende nok til de lokale aktører.  

 
Der er nedsat Advisory Boards til 3 fokusområder; Bæredygtig byggeri, Digitali-
sering og Smart Cities. Kasper Lynge er inviteret til at deltage i Advisory Board 
for bæredygtigt byggeri. 
 

4. Arbejdet med ny InnoMission for Byggeri og Anlæg, status (Mette Gla-
vind og Niels-Jørgen Aagaard) 
WBD og ForskByg samarbejder for at initiere en 5. InnoMission for byggeri og 
anlæg. Arbejdet understøttes af tidligere direktør i DI Byggeri, Michael H. Niel-
sen, og tilrettelægges i en styregruppe, hvor blandt andre Mette Glavind og Ni-
els-Jørgen Aagaard indgår. Der er indledt direkte kommunikation med politi-
kere og embedsværk, og der lægges en plan herfor ind i 2022. Der søges til-
svarende en dialog med Realdania for sondering af interesse og muligheder 
for fx et samarbejde med Innovationsfonden. 
 
Det er besluttet at udarbejde en beskrivelse af et mere præcist forslag til emne 
for en 5. InnoMission eller lignende større program, som har en skarp profil, og 
som er svær at nå – en månemission. ForskByg har accepteret at stå i spidsen 
for arbejdet, og beskrivelsen skal ligge færdig medio februar 2022. 
 
Behandling: Mette Glavind og Niels-Jørgen Aagaard orienterer om status. 
Drøftelse af profil og muligt indhold i en 5. InnoMission. 
 
Referat: Der er etableret en skrivegruppe bestående af Mette Glavind og Niels-
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Jørgen Aagaard. Det skal holdes for øje, at InnoMission for byggeri og anlæg 
skal fremgå klart og tydeligt og skal højst skal bestå af 1-2 sider.  WBD og FB 
skal stå som afsender  
 
Forslag til emner var materialeområdet, cirkularitet, genanvendelse, renovering 
og udledning. Der opfordres til at blive inspireret at Klimapartnerskabsrappor-
ten samt at tænke i områder, hvor det kan forventes, at virksomheder ønsker 
at finansiere. 
 
Mette Glavind og Niels-Jørgen Aagaard laver udkast til materialet som efterføl-
gende deles med kredsen. 
 

5. Grønne forskningsprioriteter 2022, input til UFM (Niels-Jørgen Aagaard) 
I april 2021 bød WBD og ForskByg ind med høringssvar på regeringens udspil 
til grønne forskningsprioriteter. Det samme gjorde en lang række interessenter 
i Byggeriet, og høringssvarene er nu offentligt tilgængelige på Uddannelses- 
og Forskningsministeriets hjemmeside. 
 
Behandling:  Til orientering 
 
Referat: UFM fik mange input fra fonde, organisationer, virksomheder, videns-
institutioner, GTS, netværk m.fl. Det er af de mange input uklart, hvad de 
grønne mål er; bæredygtighed i bred forstand eller klimapåvirkninger i mere 
snæver forstand (CO2, methan…)? En række temaer går dog igen: Klimaven-
lige/klimatilpassede byer, byggematerialer, renovering/cirkularitet og brugerad-
færd. 
 

6. Dansk Facility Management, invitation til samarbejde (Niels-Jørgen 
Aagaard, Kasper Lynge) 
Dansk Facility Management netværk (DFM) har noteret sig ForskBygs dan-
nelse, og inviterer til samarbejde. Man ser gerne en kandidatuddannelse eller 
lignende i Danmark målrettet FM, hvor forbilledet er en uddannelse ved NTNU, 
Norge. 
 
Behandling: Til drøftelse 
 
Referat: Drøftelserne afstedkom beslutning om, at Niels-Jørgen Aagaard invi-
terer DFM til møde/workshop ved et af de næstkommende ForskByg-møder. 

 
7. Grundlag for ForskByg (Niels-Jørgen Aagaard, bilag 07) 

På møde # 3 i ForskByg besluttedes det at udarbejde et grundlagspapir for for-
eningen, som kan danne basis for formidling om ForskBygs formål samt støtte 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/gron-forskningsstrategi/kortlaegning-af-gronne-forskningsbehov-og-potentialer/Interessenters-bud-pa-gronne-forskningsprioriteter
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/gron-forskningsstrategi/kortlaegning-af-gronne-forskningsbehov-og-potentialer/Interessenters-bud-pa-gronne-forskningsprioriteter
https://www.dfm-net.dk/
https://www.ntnu.no/studier/maeiendom


 

Side 4 af 5 

i beslutning om igangsættelse af nye aktiviteter. Udarbejdelse af udkast til et 
sådant grundlagspapir pågår i en arbejdsgruppe. 
 
Behandling: Til orientering og kommentering 
 
Referat: Følgende fokusområder blev nævnt i drøftelserne:  

− Kortlægning af overlappende interesser, netværk m.v.  
− Få indblik i hinandens væsentligste forskningsområder  
− Hvor har vi berøringsflade, hvor kan vi spille sammen på tværs  
− Hvad rør sig i denne kreds, start inde fra og ud  
− Tematisk omkring de større emner  
− Værdibyg har opfordret ForskByg til at tage teten omkring Construction 

Management i forlængelse af konference afholdt i august 2021 
− Hav blik for balancen mellem det interne og eksterne i grundlagspapi-

rer 
− Grundlagspapiret skal også være på engelsk.  

 
Arbejdsgruppen indarbejder drøftelserne i en ny udgave af grundlagspapiret. 
 

8. Nye ForskByg initiativer og handlingsplan 2022 (30 min, Kasper Lynge) 
Videreført fra sidste møde. ForskByg har under sin etablering formuleret et øn-
ske om at være proaktiv og tage initiativer til understøttelse af sit formål.  
 
Behandling: Gruppearbejde, drøftelse af idéer og prioritering af tiltag til Hand-
lingsplan 2022 
 
Referat: Ved brug af www.menti.com blev eksempler på forskellige fremadret-
tede initiativer og aktiviteter i ForskByg drøftet. Dokumentet er vedlagt refera-
tet.  
 

9. Eventuelt 
Peter Nørkjær Gade gennemgik slide om status på samarbejder mellem med-
lemmer. Emnet drøftes på næste møde. Opfordring til gruppen om at læne sig 
op af Viden skaber Danmark.  
 
Niels-Jørgen Aagaard orienterede om Stående Byggepanel, som er et samar-
bejde mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at bidrage til at fore-
bygge og afhjælpe centrale byggetekniske problemer. Der er en kobling mel-
lem dét, og dét ForskByg kunne være. Stående byggepanel leverer et katalog 
af ideer, der beder om en løsning. Sekretær Niels-Haldor Bertelsen, AAU 
Build, kan inviteres til dialog. 
 

http://www.menti.com/
https://dkuni.dk/wp-content/uploads/2020/09/flles-ambitioner-for-de-danske-universiteter.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/#:%7E:text=St%C3%A5ende%20Byggepanel%20er%20et%20samarbejde,nye%20emner%20og%20egne%20initiativer.


 

Side 5 af 5 

10. Kommende møder 
Næste møde er den 28. februar hos SDU i Odense. Fastlæggelse af yderligere 
tidspunkter og form. Inklusive brunsviger. 
 
Referat: April-mødet holdes hos Mette Glavind, TI i Taastrup og juni-mødet 
holdes hos Peter Nørkjær Gade, Professionshøjskolen UCN i Aalborg. May-
Britt Price fremsender doodle til begge møder.  
 
Det blev besluttet, at der skal lægges tid til værtspræsentationer ind i dagsor-
denen i starten af møderne, og rundvisning efter møderne. 
 

11. Rundvisning og frokost på Aarhus School of Architecture (Thomas Bo 
Jensen) kl. ca. 12:00-13:00. 
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