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Referat 

Foreningen ForskByg møde nr. 06 
19. april 2022 kl. 10:00-13:00 
Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Mødedeltagere 

Deltagere: Carsten Damgaard, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Grith 

Bech-Nielsen, Teknologisk Institut, Henrik Brøner Jørgensen, SDU, Henrik Kryger 

Madsen, UCL Erhvervsakademi, Kasper Lynge. Aarhus Universitet, Lars Pico 

Gerdsen, Aalborg Universitet, Mette Glavind, Teknologisk Institut, Mikkel K. Kragh, 

Aarhus Universitet, Nathalie Hauberg-Lund, Zealand, Niels Morsing, Teknologisk 

Institut, Niels-Jørgen Aagaard, DTU Byg, Peter Nørkjær Gade, Professionshøjsko-

len UCN, Thomas Asmus Pedersen, Syddansk Universitet, Thomas Bo Jensen, 

Arkitektskolen i Aarhus, Torsten Sack-Nielsen, Via University College 

Mikkel Steenberg, Zealand 

 

Fraværende efter afbud 

Anders Dragsted, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Anne Beim, KEA, Clau-

dio Spaziani Testa, KEA - Københavns Erhvervsakademi, Emil Engelund Thybring, 

Københavns Universitet, Hans Jørgen Andersen, Aalborg Universitet, Henrik Has-

sing, Force Technology, Henrik Stang, DTU Byg Jan Johannesen, KEA, Natalie 

Mossin, Kongelige Akademi,  

 

Mødeleder:  Niels-Jørgen Aagaard (DTU) 

 

Referent:  May-Britt Hollmann Price (DTU) 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (Niels-Jørgen Aagaard) 

 

Behandling: Til godkendelse 

 

Referat: Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Referat og opfølgning fra seneste møde (May-Britt Price, bilag 02) 

Referatet er kommenteret via mail. Yderligere kommentarer samt opfølgning 

bringes her. 
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Behandling: Til drøftelse og godkendelse 

 

Behandling: Referatet blev godkendt  

 

3. Værtspræsentation (Mette Glavind)  

Kort præsentation af Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg 

 

Behandling: Til orientering 

 

Referat: Tak til Mette Glavind for præsentationen Teknologisk Institut, Byggeri 

og Anlæg 

 

4. We Build Denmark (Mette Glavind og Natalie Mossin) 

Erhvervsklyngen We Build Denmark (WBD) er nu i fuld aktivitet og under ud-

vikling.  

 

Behandling: Repræsentanter i WBD’s bestyrelse fra vidensinstitutioner giver 

status på arbejdet. 

 

Referat: Klyngen har nu 7 fysiske HUB’s, og er nu også tilstede i b.la. Holste-

bro og Aarhus. Der er ansat 24½ årsværk i klyngen. Bevilling givet fra Erhvervs 

fremmestyrelsen løb over 2 år. Klyngen søger lige nu om midler fra Erhvervs-

fremmestyrelsen til endnu en 2-årig periode. På sigt skal klyngen leve af pro-

jekter, der søges i konkurrence og af medlemsbetalinger. God økonomi i WBD. 

Medlemssituationen er et opmærksomhedspunkt, idet der skete et dyk, da kon-

tingentet skulle betales.  

 

Flere medlemmer af ForskByg er blevet kontaktet af klyngen, men opfattelsen 

er, at klyngen ikke høres eller ses meget, og det kan sagtens blive bedre, hvis 

det skal have effekt.  

 

5. Grænseflade WBD/Vidensinstitutioner (Mikkel Kragh) 

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 sy-

nes 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. Som forholdende har udvik-

let sig, skønnes det ikke længere relevant 

 

Behandling: Drøftelse af status og beslutning om indstilling af aktivitet 

 



 

Side 3 af 6 

Referat: Det blev besluttet at gribe grænsefladenotatet anderledes an for at de-

finere ForskBygs rolle i et mere langsigtet missionspapir i stedet.  

 

Skrivegruppen består af Mikkel K. Kragh, Kasper Lynge og Lars Pico Gerdsen. 

an. 

 

6. Styrket forskning og innovation for CO2-neutralt byggeri og anlæg (Niels-

Jørgen Aagaard, bilag 06) 

ForskByg har udarbejdet udkast til forslag for ny grøn InnoMission for Byggeri 

og Anlæg. Udkastet er sendt til styregruppen for InnoMission, som har behand-

let det på sit møde 8. februar 2022. Efter input fra politikere, skønnes det ikke 

relevant at gå efter en sådan ny femte InnoMission. Styregruppen har derfor 

justeret notatet til et mere generelt notat (bilag) om behovet for styrket forsk-

ning og innovation for et CO2-neutralt byggeri. Notatet lægges til grund for lob-

byarbejde i såvel politiske kredse som i branchen. 

 

Som grundlag for en tættere dialog med fonde har styregruppen besluttet at 

udarbejde en kort beskrivelse af et projekt med arbejdstitlen ’RoadMap for 

forskning innovation mod et CO2-neutralt byggeri’. Projektets formål er at etab-

lere fakta om, hvilken forskning, der skal til for at dette kan realiseres. 

ForskByg har indvilget i at stå for skriveprocessen. 

 

Behandling: Til orientering og drøftelse 

 

Referat: Politikerne synes at være blevet mere forsigtige efter arbejdet med de 

første fire InnoMissioner, og der forventes ikke en femte InnoMission i de kom-

mende år. 

 

Det blev drøftet at trække Realdania ind for at styrke forskningen og innovatio-

nen. Til det skal der laves en udvidet beskrivelse – en roadmap – til at vise ve-

jen frem.  

 

Det primære fokus på hele processen er bæredygtighed, men hvis processen 

skal have gang på jord, skal den adressere den nuværende store politiske 

dagsorden om reduktion af klimapåvirkninger. Byggeriets bidrag til denne 

dagsorden må være, at sigte mod et CO2-neutralt byggeri, som besluttet i sty-

regruppen.  

 

Det skal desuden overvejes om der findes andet i horisonten f.eks. aldrende 

bygningsmasse, som vi skal have tænkt ind.  
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Det blev anbefalet, at ForskByg medlemmer melder sig til at deltage i IPCC 

skrivegrupper.  

 

7. Kortlægning af forskning, innovation og uddannelse i byggeri og anlæg 

(Kasper Lynge) 

ForskByg ønsker politisk at få prioriteret mere forskning, udvikling og innova-

tion i den danske byggesektor. Hertil er der brug for en fælles opdateret forstå-

else af udgangspunktet for hvem, hvor, hvad og hvor meget, der dd bliver lavet 

af forskning/udviklingsarbejde samt uddannelse i Danmark. Dette overblik ska-

bes igennem et kortlægningsprojekt, som kan danne grundlag for videre ar-

bejde i ForskByg regi. Projektets søges finansieret fra RealDania. 

 

Behandling: Kasper Lynge gennemgår status som grundlag for beslutning om 

igangsættelse. Der nedsættes projektgruppe. 

 

Referat: Kasper Lynge og Natalie Mossin sætter møde op med Realdania om-

kring denne opgave. Projektbeskrivelsen, som beskriver baggrund og aktivite-

ter, gives en iteration, så den kan benyttes til eksterne formål. Der kan benyt-

tes et eksternt firma til at forestå analysen. Lad evt. Realdania overtage ejer-

skabet, mod at ForskByg har snor i projektet, i f.eks. en styregruppe. Projektet 

kan evt. bo i Science Forum i BLOXHUB.  

  

8. ForskByg seminar (Bestyrelsen) 

Bestyrelsen foreslår, at ForskByg planlægger og afholder et halv- eller hel-

dagsseminar af faglig karakter i efteråret 2022. Seminarets formål kan fx være, 

at drøfte og formidle forslag om styrket forskning, innovation og uddannelse for 

et CO2-neutralt byggeri og anlæg, jf. dagsordenens pkt. 6. Et andet emne-

kunne være at belyse udfordringer og muligheder på uddannelsesområdet i 

byggeriet – har vi de nødvendige kompetencer og/elle efteruddannelsestilbud 

for en bæredygtig udvikling af byggeriet? 

 

Seminaret kan have deltagelse af ForskByg’s medlemmer, politikere samt re-

præsentanter fra brancheorganisationer, fonde og udenlandske vidensinstituti-

oner. Seminaret kan afholdes i BLOXhub og søges finansieret fra fonde. 

 

Behandling: Til drøftelse, beslutning og evt. nedsættelse af planlægnings-

gruppe. 

 

Referat: Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mikkel K. Kragh, Ka-

sper Lynge, Grith Bech-Nielsen og Lars Pico Gerdsen, og det blev besluttet at 

undersøge muligheden for at få to-tre slots på Building Green København den 

2.-3. november. Kasper Lynge kontakter Sarah Elhauge.  
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Følgende emner blev forslået:  

- CO2 neutralt byggeri 

- Uddannelsesinstitutionernes ”fødekæde” - få grundforskningen bedre etable-

ret i erhvervsskolerne. 

- Videninstitutionernes rolle i den grønne omstillingen herunder uddannelse af 

fremtidens grønne agenter. 

 

9. ForskByg hjemmeside (Niels-Jørgen Aagaard) 

ForskBygs hjemmeside er opdateret med grundlagspapir, notat om styrket 

forskning, referater fra afholdte møder samt opdateret medlemsliste. Sitet er 

desuden tagget, så det nu findes af søgemaskiner. 

 

Behandling: Til orientering og drøftelse af evt. forslag til justeringer 

 

Referat: Se hjemmesiden her. Send gerne tilføjelser eller ændringer til May-

Britt Hollmann Price. 

 

10. Generalforsamling i ForskByg (Bestyrelsen) 

Niels-Jørgen Aagaard fratræder som formand og som DTU’s repræsentant i 

ForskByg på næstkommende generalforsamling, som afholdes 23. juni 2022. 

Der vil her være valg til bestyrelsen, og man kan meddele sit kandidatur til Ni-

els-Jørgen Aagaard senest 16. maj 2022. 

 

Behandling: Gensidig orientering 

 

Referat: Mette Glavind genopstiller, og Mikkel K. Kragh stiller op. Kasper 

Lynge og Niels-Jørgen Aagaard genopstiller ikke.  

 

11. Eventuelt 

 

Behandling: Til orientering 

 

Referat: Fremadrettet vil der kun blive sendt 1 invitation til deltagelse i mø-

derne, som skal indeholde link til online deltagelse. Værten beslutter om, der 

skal benyttes Zoom eller Teams. Mødematerialet lægges i invitationen.  

 

May-Britt Hollmann Price sørger for at få oprettet Sharepoint til deling af doku-

menter og filer. 

 

12. Kommende møder 

Næste ordinære møde er fastsat til den 23. juni 2022 hos Professionshøjskole 

https://www.forskbyg.dk/
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UCN, Aalborg. Mødet vil starte med den årlige generalforsamling jf. pkt. 10, og 

medlemmer kan deltage online. 

 

Referat: Der skal afholdes to ordinære møder i efteråret. Et i starten af septem-

ber hos Lars Pico Gerdsen, AAU, Sydhavnen, og et møde i starten december 

hos Henrik Brøner Jørgensen, SDU. Mødet i september skal koordineres med 

WBD’s adm. direktør Kristina Melvang. Der vil blive sendt doodler til begge 

møder. 

 

13. Rundvisning og frokost på Teknologisk Institut (Mette Glavind) kl. ca. 

12:00-13:00. 

 


