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Generalforsamling 2022 i IABSE Danmark – Formandens beretning 

2. Formandens beretning (inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7) 

Denne beretning vedrører perioden siden den sidst afholdte generalforsamling, som fandt sted 28. april 

2021. 

Tina Vejrum blev genvalgt som formand. 
Lennart Mortensen og Jens Henrik Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Perioden blev besluttet gældende 
for perioden 2021 til 2025, idet der ikke blev foretaget noget formelt genvalg på den udsatte 
generalforsamling i efteråret 2020. 
Kirsten Riis blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Fuhr Pedersen som kasserer 

og Lennart Mortensen som sekretær. Formanden, kassereren og sekretæren er medlemmer af IABSE's 

Permanent Committee (PermC), mens bestyrelsens øvrige medlemmer er suppleanter. Seneste møde i 

PermC var 19. oktober 2021. 

Aktiviteter i IABSE Danmark: 

Aktiviteter med fysisk fremmøde: 

• Miniseminar og byggepladsbesøg på Storstrømmen 29. september 2021: Der var stor interesse for 

arrangementet, hvor der også var deltagere fra IABSE i Norge og Finland. Dagen blev afsluttet med 

forfriskninger og alle nød at kunne være sammen og netværke efter lang tids corona-nedlukning. 

• Dansk Konstruktionspris 2021, 1. december 2021: Lille Langebro vandt årets konstruktionspris. I 

bestyrelsens begrundelse lyder det bl.a.: "Bestående af fire dele, hvoraf de to kan rotere for at 

frembringe en åbning for større skibe, sørger en innovativ momentstiv forbindelse midt i broen for, 

at overbygningen bevarer sit lette udtryk. IABSE-Danmarks Konstruktionspris tildeles Lille Langebro 

som anerkendelse for tilvejebringelse af en konstruktion, der kombinerer avanceret ingeniørteknik 

og elegant arkitektonisk design i en kreativ løsning, hvor der har været fokus på holdbarhed samt 

bygbarhed." 

• Uddeling af Dansk Bro og Tunnelpris 2022: I samarbejde med Dansk Brodag og Nordisk Vejforum. 

Årets pris gik til Jesper Henriksen fra D+W Arkitekter. Brodagen blev afholdt 5. april 2022. 

Online aktiviteter: 

• Webinar om Chirajara Broens Kollaps 27. maj 2021: Christos T. Georgakis og Klaus H Ostenfeld 

holdt et meget informativt og velbesøgt foredrag om Chirajara broen i Colombia, dens tragiske 

kollaps og de efterfølgende undersøgelser. Webinaret blev afholdt på engelsk og videooptagelsen 

kan findes her: 

IABSE Webinar: The Chirajara Bridge Collapse - YouTube 
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• Webinar om Concrete Plasticity 10. juni 2021: Mikael W Bræstrup holdt et yderst interessant 

foredrag om betons placticitet i et historisk perspektiv. Webinaret blev afholdt på engelsk og 

videooptagelsen kan findes her: 

IABSE Webinar: Concrete Plasticity – A Historical Perspective - YouTube 

• Webinar om Hoppeforsøg på Brøndby Station 27. januar 2022: Torben Bilgrav Bangsgaard og Claus 

Pedersen holdt et godt foredrag om et interessant og lidet belyst emne. Webinaret blev afholdt på 

engelsk og videooptagelsen kan findes her: 

IABSE WEBINAR: Full Scale Testing of a Stadium for ‘Jumping Crowd Load’ – YouTube 

Øvrige aktiviteter: 

• IABSE Awards: Bestyrelsen har nomineret til de internationale priser i IABSE i et antal kategorier. 

Mere herom når indstillingerne er behandlet og der foreligger en afgørelse. 

 

Konklusion på 2021-2022: Perioden siden generalforsamlingen i april 2021 har stadig været præget af 

covid-19 restriktioner, og derfor har Bestyrelsen fortsat online aktiviteter i form af serien af webinars. 

Heldigvis har der også været perioder, hvor det har været muligt at holde arrangementer med fysisk 

fremmøde, så som byggepladsbesøger på Storstrømmen, uddeling af Konstruktionsprisen samt uddeling af 

Bro og Tunnelprisen på Dansk Brodag. 

Det vanlige antal bestyrelsesmøder har været afholdt,- blot som online møder i perioderne med covid-19 

restriktioner. Samarbejdet med IABSE's grupper i Norge, Sverige og Finland er blevet tættere, bl.a. med 

systematisk invitation af hinandens medlemmer til relevante arrangementer. 

Medlemstallet er fortsat faldende. Der sker typisk en lille stigning i forbindelse med arrangementerne. 

Desværre forsvinder der også nogle medlemmer, som fjernes fra medlemsdatabasen, når det konstateres, 

at der ikke er betalt kontingent. Derfor har Bestyrelsen fortsat fokus på at sikre en medlemstilgang ved 

interessante og relevante aktiviteter for medlemmerne, samt ved aktivt at række ud til relevante 

organisationer, firmaer og personer. IABSE's hovedkvarter fik for et års tid siden nyt system til opkrævning 

af medlemskontingent. Der har været fortsat været nogle problemer med dette, og det har medvirket til 

forsinkede indbetalinger fra medlemmerne. Alle opfordres til at tjekke status for deres 

kontingentindbetaling samt være opmærksomme på opkrævningen, som typisk sendes ud i 

november/december måned. 

Endvidere er det godt at se, at så mange danske medlemmer er aktive i den internationale del af IABSE – 

dels i tekniske og ikke-tekniske udvalg samt på forskellig vis bidrager til gennemførelse af konferencerne 

ved deltagelse i Scientific Committees og med indlæg. I den anledning vil formanden gerne gentage 

opfordringen til at indsende abstracts/papers til IABSE's tidsskrift Structural Engineering International (SEI). 

6. Kommende IABSE aktiviteter 

Bestyrelsen planlægger følgende aktiviteter i det kommende år: 

• Fortsættelse af rækken af webinars, forår/sommer 2022: 

• Vinder af Konstruktionsprisen 2021: Lille Langebro 

• Mini-seminar forår/sommer 2022: Byggepladsbesøg på den kommende Fehmern Forbindelse. Dato 

følger. 
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• September 2022: Fortsættelse af rækken af byggepladsbesøg på den kommende Storstrømsbro. 

Dato følger. 

• 28. september 2022: Fælles arrangement på DTU i samarbejde med Verdens Vildeste Brobyggere. 

• Fokus på at skaffe nye medlemmer samt fastholde de nuværende medlemmer 

Desuden arbejder bestyrelsen på at få IABSE's internationale kongres til Danmark i september 2026, idet et 

antal store infrastrukturprojekter på dette tidspunkt vil være inde i en særdeles spændende fase. Det 

gælder bl.a Fehmern forbindelsen og den nye Storstrømsbro. IABSE's ExC har noteret ønsket og på et 

senere tidspunkt skal der laves en formel ansøgning inkl. overordnet tema, budgetter, tekniske og sociale 

aktiviteter med videre. 

7. Danske IABSE Repræsentanter 

Michael S Andersen: TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics 

Mikael W Bræstrup: Bulletin Editorial Board, SEI National Correspondent, 

   Scientific Committee (SC) Ghent 2021, webinar om betons plasticitet 

Michael H Faber:  

Christos T Georgakis: Webinar om Chirajara Broens kollaps 

Inger B Kroon:   

Allan Larsen:  TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics 

Poul Linneberg:  Formand for TG 5.4 Structure Management Systems, TG5.2 Key Performance  

   Indicators, SC Prag 2022, SC Nanjing 2022 

Andrew Martin:  SC Prag 2022, SC Nanjing 2022, SEI Editorial Board 

Klaus Ostenfeld: Tidligere præsident for IABSE, IABSE Ambassador, keynotes, webinar om Chirajara 

   Broens kollaps 

Nikolaj R Pedersen SC Prag 2022 

Martin N Svendsen TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics 

Tina Vejrum:   President-Elect, ExC, AdmC, SEI Editorial Board, SC Ghent 2021, SC Nanjing 2022, 

   keynotes 

Desuden:  Adskillige danske medlemmer har ydet en indsats som reviewer for SEI 

Omstruktureringen af Technical Committee (TC), Commissions og det nye koncept med Task Groups har 

givet en tiltrængt ny energi og et meget højere aktivitetsniveau i IABSE's tekniske arbejde. Den nye formand 

for TC, Tobia Zordan, fortsætter det høje aktivitetsniveau og blandt andet vil der komme særligt fokus på e-

learning, som i den forbindelse formentlig skifter navn til 'IABSE Academy' for at understrege det høje 

tekniske niveau. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til at holde sig orienterede om 

aktiviteterne på www.iabse.org og henvende sig til de relevante Task Groups, hvis man gerne vil bidrage, 

eller selv foreslå nye aktiviteter i form af dannelse af en Task Group. 
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En god måde at støtte og påvirke arbejdet i IABSE er ved deltagelse i Scientific Committees for 

arrangementerne – uanset om de er fysiske konferencer, online begivenheder eller en kombination. 

Formanden vil gerne opfordre alle medlemmer til at henvende sig, hvis de har lyst at bidrage til arbejdet på 

denne måde. 

Slutteligt kan det nævnes, at IABSE's internationale priser er blevet omstruktureret således at der nu er 

mange flere kategorier og dermed muligheder for at indstille kandidater: 

Indenfor People and Paper Awards er der nu ti kategorier, mens der indenfor Projects and Technology 

Awards er otte kategorier plus hovedprisen, som er den bedste indenfor disse otte kategorier. Indenfor 

Projects and Technology er det nu projekterne selv, dvs. personerne og firmaerne bag projekterne, som 

indstiller disse og betaler det tilhørende gebyr. I kategorierne People and Paper Awards foregår 

indstillingen fortsat via den Nationale Gruppe og bestyrelsen opfordrer alle, som måtte have forslag i disse 

kategorier til at henvende sig til bestyrelsen i god tid. Ansøgningsfristen er 31. januar hver år. 

 

Tina Vejrum, 2022-05-10 


