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Mødedeltagere
Deltagere: Anders Dragsted, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Carsten
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Lars Pico Gerdsen, Aalborg Universitet, Mette Glavind, Teknologisk Institut, Mikkels Steenberg, Zealand, Natalie Mossin, Kongelige Akademi, Nathalie HaubergLund, Zealand, Thomas Asmus Pedersen, Syddansk Universitet, Torsten Sack-Nielsen, Via University College

8. februar 2022
May-Britt Hollmann Price

Fraværende
Anne Beim, KEA, Anne Nørkjær Gade, Professionshøjskolen UCN, Hans Jørgen
Andersen, Aalborg Universitet, Mikkel K. Kragh, Aarhus Universitet, Niels Morsing,
Teknologisk Institut, Niels-Jørgen Aagaard, DTU Byg, Thomas Bo Jensen, Arkitektskolen i Aarhus

Mødeleder:

Kasper Lynge (AU)

Referent:

May-Britt Hollmann Price (DTU)

Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (Thomas Asmus Pedersen og Niels-Jørgen Aagaard)

CVR-nr. DK 30 06 09 46

Behandling: Til godkendelse
Referat: Dagsorden godkendt.
2. Referat og opfølgning fra seneste møde (May-Britt Price, bilag 02)
Referatet er kommenteret via mail. Yderligere kommentarer bringes her.

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

Behandling: Til drøftelse og godkendelse
Referat: Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
3. Værtspræsentation (Thomas Asmus Pedersen)
På seneste møde blev det besluttet, at der skal lægges tid til en kort værtspræsentation ind i dagsordenen i starten af møderne.
Behandling: Til orientering
Referat: Tak til Thomas Asmus Pedersen og Henrik Brøner Jørgensen for præsentationen af Department of Technology and Innovation.
4. We Build Denmark (Mette Glavind og Natalie Mossin)
Erhvervsklyngen We Build Denmark (WBD) er nu i fuld aktivitet, og WBD’s bestyrelse arbejder med udvikling af en strategi.
Behandling: Repræsentanter i WBD’s bestyrelse fra vidensinstitutioner giver
status på arbejdet.
Referat: Mette Glavind kunne berette om udbud af spireprojekter, hvor 8 projekter er bevilliget. Temaerne offentliggøres på WBD’s hjemmeside. Realdania
finansieret kurser i bæredygtigt byggeri og mindre rådgivningsydelser. Der opleves stor interesse i at blive opdateret på bæredygtigt byggeri. Klyngen er
med i en ansøgning om regionale fyrtårnsprojekter hos bla. Femern. Ansættelser til klyngen på vej. Der skal rekrutteres betalende medlemmer. Det blev oplyst, at kontingent til WBD ligger det på et middel leje. Men endnu vigtigere er
det, at Klyngen skal kunne skabe værdi, så man kan se udbyttet af at være
medlem.
Der efterlyses flere arrangementer lokalt forankret og udnyttelse af vidensinstitutionerne i lokalområderne.
5. Grundlag for ForskByg (Niels-Jørgen Aagaard, bilag 05)
På møde # 3 i ForskByg besluttedes det at udarbejde et grundlagspapir for foreningen, som kan danne basis for formidling om ForskBygs formål samt støtte
i beslutning om igangsættelse af nye aktiviteter. Udkast til et sådant grundlagspapir er nu færdiggjort i en arbejdsgruppe.
Behandling: Til godkendelse
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Referat: Kasper Lynge gentog kort formål og baggrund for grundlagspapiret og
takkede for de tilsendte input og kommentarer fra medlemmerne. Mikkel
Steenberg opfordrede at erhvervsakademierne inddrages, hvilket Kasper
Lynge bringer med til arbejdsgruppen.
Grundlagspapiret for ForskByg blev herefter godkendt.
6. Grænseflade WBD/Vidensinstitutioner (Mikkel K. Kragh/Kasper Lynge, bilag 06 eftersendes)
Ved dannelse af We Build Denmark udspandt der sig en diskussion af formålet
med WBD, og hvilke aktiviteter den nye erhvervsklynge kan påtage sig. Der synes at være en drift hen imod aktiviteter, som overlapper med aktiviteter på
danske vidensinstitutioner. Mette Glavind udformede et grænsefladenotat, som
ForskByg har ønsket at uddybe og arbejde videre med mhp at tydeliggøre
grænsefladen mellem WBD og vidensinstitutioner.
Behandling: Mikkel K. Kragh og Kasper Lynge har arbejdet med grænsefladenotatet som grundlag for drøftelse om færdiggørelse.
Referat: Kasper Lynge kunne berette om den strategiske proces, som skal ses
som en retningsgiver for ForskByg og som en udvidelse af grænsefladen.
Dette kan udmøntes til et White Paper eller en kronik. Hertil forventes et nyt
stykke arbejde, og tanken er grænseflader, hvor vi har fælles interesser, hvor
vi generer viden, forskning og udviklingsprojekter. Formålet er også, at vi skal
være én stemme. Notatet skal løftes en tand op og krystallisere sig i f.eks. strategiske pejlemærker for byggebranchen. Lars Pico Gerdsen vil gerne deltage i
dette arbejde.
7. InnoMission for Byggeri og anlæg (Niels-Jørgen Aagaard, bilag 07)
ForskByg har udarbejdet udkast til konkret forslag for ny grøn InnoMission for
Byggeri og Anlæg. Udkastet er sendt til styregruppen for InnoMission, som vil
behandle det på sit møde 8. februar 2022. Efter endelig tilretning lægges dette
notat til grund for lobbyarbejde i såvel politiske kredse som i branchen.
Behandling: Til orientering og drøftelse
Referat: Mette Glavind kunne berette, at der er forsøgt at lave et mere fokuseret papir og takkede for de rigtig gode input. Der er WBD styregruppemøde i
eftermiddag, hvor lobbyindsatsen skal drøftes. Byggeriet fylder meget, og det
anses ikke for urealistisk, at der kommer en 5. forskningsmission, men det
kræver en stor indsats.
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8. Kortlægning af forskning, innovation og uddannelse i byggeri og anlæg
(Kasper Lynge, bilag 08)
ForskByg ønsker politisk at få prioriteret mere forskning, udvikling og innovation i den danske byggesektor. Hertil er der brug for en fælles opdateret forståelse af udgangspunktet for hvem, hvor, hvad og hvor meget, der dd bliver lavet
af forskning/udviklingsarbejde samt uddannelse i Danmark. Dette overblik skabes igennem en kortlægningsopgave som så kan danne grundlag for videre arbejde i ForskByg regi.
Behandling: Kasper Lynge gennemgår udkast til kommissorium som grundlag
for drøftelse og godkendelse
Referat: Kasper Lynge gennemgik arbejdsopgaver, organisering og tidsplan og
præsenterede figur over det forskningsmæssige landskab samt første udkast til
kommissorium for dansk forskning og udvikling. Der skal søges 100% støtte fra
f.eks. fra Realdania til kortlægningen, og der skal udpeges en styregruppe.
Det blev anbefalet at tilføje en sammenligning med egen sektor med international horisont, samt en kortlægning af det, vi ikke forsker i, men hvor der er et
behov. Det bør undgås at gå for meget ned i det, der kan splitte os, og i stedet
fokusere på områder vi tilsammen dækker. Der bør måles meget specifik på
parametre, der åbner op for forskelligheder med mere impact.
Kasper takkede for de gode input. Næste skridt i arbejdsgruppen begynder
med dialogen med Realdania.
9. Dansk Facility Management (Helle Lohmann Rasmussen og Susanne
Balslev Nielsen)
Dansk Facility Management netværk (DFM) ser gerne en kandidatuddannelse
eller lignende i Danmark målrettet FM, hvor forbilledet er en uddannelse ved
NTNU, Norge.
Behandling: Præsentation fra FM som grundlag for drøftelse
Referat: Tak til Helle Lohmann Rasmussen og Susanne Balslev Nielsen for et
godt oplæg. ForskByg vil tage de gode input og drøfte dem på et kommende
møde. Det anbefales at hvis medlemmerne af ForskByg kan se muligheder i
samarbejde med DFM så tager man også bare fat i DFM individuelt.
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10. Eventuelt
Behandling: Til orientering
Referat: Lars Pico Gerdsen efterlyser et sted (Sharepoint o.lign.) til deling af
dokumenter m.v. Kasper Lynge bringer det med til næste bestyrelsesmøde.
11. Kommende møder
Næste møder er fastsat til den 19. april hos Teknologisk Institut og 23. juni hos
Professionshøjskole UCN.
12. Rundvisning og frokost på SDU (Thomas Asmus Pedersen) kl. ca. 12:0013:00.
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