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Kapitel 1.
Udvalgets baggrund, kommissorium,
sammensætning og virksomhed
Regeringens hvidbog om en national forskningsstrategi “Forskning i
perspektiv” understreger det, som har været baggrunden for udvalgets
nedsættelse, at mulighederne for samarbejde mellem universiteterne
og sektorforskningsinstitutionerne skal udnyttes, hvor det er muligt.
Det gælder også, hvad angår bygnings- og apparaturfællesskab, forskningsinstitutionernes inddragelse i forskeruddannelsen og bedring af
mulighederne for forskermobilitet.
Senest har OECD-evalueringen af det danske FTI-system diskuteret
det uhensigtsmæssige i den formelle adskillelse og det manglende
samspil mellem universiteterne og sektorforskningen.
Universiteterne, der hovedsagelig beskæftiger sig med grundforskning, er inde i en dynamisk omstillingsproces, dels som følge af kravet til en fornyelse af stabene, dels for at sikre kvaliteten af universiteternes væsentligste produkt, de højt uddannede kandidater. Universiteterne har behov for at fastholde og styrke fornyelsen samt for at
opdyrke spydspidsaktiviteter med udgangspunkt i egne strategiplaner.
Sektorforskningen besidder inden for mange områder en unik viden,
hovedsagelig vedrørende anvendt og strategisk forskning. Sektorforskningen løser på dette grundlag gennem forskning, videnopbygning og rådgivning en række væsentlige opgaver for samfundet og for
dansk erhvervsliv.
Med Miljø- og Energiministeriets virkeliggjorte plan om en sammenlægning af Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) og Grønlands
Geologiske Undersøgelse (GGU) er der dannet en slagkraftig national geologisk undersøgelse (GEUS), der dækker hele spektret af geologiske fagdiscipliner. Ved at gå et skridt videre og placere denne sektorforskningsinstitution inden for fælles fysiske rammer med tre geovidenskabelige institutter ved Københavns Universitet, kan der skabes
et “Geocenter” af europæiske dimensioner og af international høj
klasse. Dette forudsætter et tæt samarbejde med Geologisk Institut
(GI) og Geologisk Museum (GM), ligesom Geografisk Institut (GRI)
vil passe godt ind i et sådant center. Det har endvidere været hensigten hermed at sikre og videreudvikle det unikke og mangeårige sam-
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arbejde mellem GI/GM og GGU og at udstrække den nationale og
internationale synergi, der er i et sådant samarbejde, til at omfatte
hele GEUS. I dag er den videnskabelige stab ved GGU og GI/GM af
samme størrelsesorden. Flytningen af GGU vil således betyde en halvering af den geologiske forskergruppe på Østervold og være så
omfattende, at det naturligvis ikke kan undgå at påvirke den faglige
aktivitet i Østervold 10 komplekset væsentligt og dermed skabe betydelige problemer for forskningen og undervisningen ved GI/GM.
Indflytningen af Geografisk Institut til Østervold 10 i 1985 medførte et øget samarbejde, både for såvidt angår forskning og undervisning, med GI, idet der før indflytningen kun var et meget begrænset
samarbejde.
Igangsættende for den proces, der resulterede i udvalgets nedsættelse,
var et oplæg af 2. januar 1995 “Idéoplæg til et “Geocenter” i Øster
Voldgade 10 komplekset” fra Geologisk Institut og Dansk Lithosfærecenter, jf. bilag 1. Ideen blev bakket kraftigt op i brev af 27. februar 1995 fra rektor for Københavns Universitet og dekanen for Det
Naturvidenskabelige Fakultet til departementschef Ulrik Federspiel i
Statsministeriet, jf. bilag 2. På et møde i Statsministeriet med deltagelse af de implicerede ministerier den 11. april 1995 blev det besluttet at nedsætte udvalget som et udvalg under Forskningsministeriet.
De implicerede parter, GEUS, GI, GRI, GM og Dansk Lithosfærecenter (DLC) er gået ind for idéen om et Geocenter ud fra den
betragtning, at det er vigtigt at styrke det nuværende og fremtidige
samarbejde med henblik på at stå stærkere i et stadigt mere kompetitivt og internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø. Et Geocenter
vil samtidigt betyde en tættere kontakt imellem universitetets grundforskning/undervisning og sektorforskning og dermed åbne for perspektiver, der kan få afgørende betydning for den fremtidige måde at
organisere dansk forskning på.
For at skabe det nødvendige beslutningsgrundlag omkring oprettelse
af et Geocenter har forskningsministeren efter aftale med Statsministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Undervisningsministeriet,
Finansministeriet og Københavns Universitet nedsat et hurtigt-arbejdende udvalg, der fik til opgave:
at beskrive og vurdere de forskningsmæssige fordele ved et
Geocenter (og evt. ulemper),
● at beskrive og stille forslag vedr. centrets forskningsmæssige profil,
● at stille forslag om Geocentrets fremtidige organisation og samarbejdsstruktur, herunder varetagelsen af Geocentrets fællesfunktioner (auditorier, bibliotek, laboratorier, værksteder, magasiner m.v.),
●
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at beskrive de økonomiske konsekvenser og de lokalemæssige
muligheder for hver af de implicerede institutioner,
● at udarbejde en tidsplan og pege på mulige finansieringsmodeller
for iværksættelse af forslaget.
●

I bilag 3 er givet en oversigt over de deltagende institutioners økonomiske og personalemæssige situation. Der henvises endvidere til institutionsprofilerne, bilag 6.
Det har været en forudsætning for udvalgets arbejde, at de enkelte
deltagende institutioner i Geocentret bevarer deres ministerielle tilhørsforhold med de opgaver, som de er sat til at varetage. Udvalget
blev bedt om at færdiggøre sit arbejde indenfor ca. et halvt år.
Udvalget blev sammensat som følger:
Formand: Rigsombudsmand Gunnar Martens, Statsministeriet
Forskningsministeriet: Direktør Ove Poulsen
● Undervisningsministeriet: Direktør Lars Ole Hansen
(Byggedirektoratet)
● Miljø- og Energiministeriet: Afdelingschef Marianne Rønnebæk
● Finansministeriet: Kontorchef Mogens Raun Andersen
● Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS):
Adm. Direktør Ole Winther Christensen
● Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS):
Direktør Martin Ghisler
● Københavns Universitet: Dekan Henrik Jeppesen
● Videnskabernes Selskab: Professor Henning Sørensen
●
●

Sekretariatsfunktionen er blevet varetaget af:
●
●

Faglig sekretær: Seniorforsker Naja Mikkelsen (GEUS)
Sekretær: Fuldmægtig Charlotte Bloch (Forskningsministeriet)

Udvalget begyndte sin virksomhed den 2. juni 1995 og har holdt 9
møder med afsluttende møde den 19. december 1995.
Det har alene været udvalgets opgave at vurdere, hvorvidt Geocenteridéen er bæredygtig og realistisk, samt at anslå de hermed forbundne udgifter.
Redegørelsen er skrevet af medlemmerne, og samtlige medlemmer
har bidraget til redegørelsen, idet vurderingen af bæredygtigheden er
foretaget på baggrund af udvalgets geovidenskabelige ekspertise. De
økonomiske beregninger vedrørende de bygningsmæssige rammer er
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udført af Undervisningsministeriets Byggedirektorat.
Udvalgets konklusioner og indstillinger fremgår af kapitel 2, der ligeledes giver et resumé af udvalgets baggrund og overvejelser.
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Kapitel 2.
Resumé samt udvalgets forslag og
indstillinger
2.1
Indledning

Geovidenskaberne har i de seneste årtier spillet en væsentlig rolle i
samfundsudviklingen, herunder især inden for råstofudvinding, energiforsyning, forsyning med rent drikkevand, samt miljøforhold i
øvrigt.
For at sikre geovidenskabernes fortsatte udvikling vil disse fag blive
placeret i den nationale strategiproces, som Forskningsministeriet har
iværksat. Forskningsministeriet bistået af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd forestår strategiarbejdet for naturvidenskaberne,
herunder også geovidenskaberne.
Derudover har Forskningsministeriet nedsat et underudvalg, der skal
gennemføre en bred analyse af geovidenskaberne, herunder fagenes
nationale placering og samarbejdsrelationer i øvrigt.
Udvalgsarbejdet kommer på det rette tidspunkt, fordi der i forvejen
må antages at ville ske ændringer i de nedennævnte geologiske institutioners lokalisering som følge af dannelsen af GEUS, der vil få konsekvenser for såvel GEUS som Københavns Universitet.
Forslaget om etablering af et Geocenter omfatter følgende
institutioner:
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) under
Miljø- og Energiministeriet, som er en sammenslutning af de tidligere institutioner Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) og
Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU). Geologisk Institut (GI),
Geografisk Institut (GRI) og Geologisk Museum (GM), som hører
under det naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet
samt Dansk Lithosfærecenter (DLC), som er et forskningsinitiativ
etableret af Danmarks Grundforskningsfond. DLC har til huse hos
det tidligere GGU og GI, og er administrativt tilknyttet GEUS.

2.2
Formål og
baggrund

Formålet med udvalgets arbejde har været at undersøge muligheden
for at skabe et dansk center for geovidenskabelig forskning, uddannelse og rådgivning - i daglig tale kaldt et Geocenter - på et højt
internationalt niveau.
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Det er et led i den danske forskningsstrategi, at der skabes et mere
nært samarbejde mellem den virksomhed, der foregår henholdsvis på
universiteterne og i sektorforskningsinstitutionerne. Der er behov for
en sådan tættere forbindelse til gavn for forskningens relevans og kvalitet, til gavn for uddannelsen af kandidater og i sidste ende til gavn
for samfundet, som herved får en bedre rådgivning af de politiske og
administrative myndigheder og på længere sigt bedre udrustede kandidater til ansættelse i erhvervslivet og i det offentlige rådgivnings- og
forvaltningsapparat.
Der er på det geovidenskabelige område en enestående chance for at
få virkeliggjort et sådant samarbejde. DGU og GGU er netop samlet
til én institution - GEUS. Det er en almindelig erfaring, at man kun
får det fulde udbytte af en sådan fusion, såfremt institutionen samles
i fælles bygningsmæssige rammer. GGU har i forvejen et meget
udbytterigt lokalefællesskab med GI og GRI under Københavns Universitet samt DLC.
Det tættere samarbejde, som herved er muliggjort mellem GGU og
universitetets forskning og undervisning - ikke mindst inden for
udforskningen af Grønland - bør styrkes yderligere ved, at hele institutionen GEUS knyttes til bygningsfællesskabet.
Det er udvalgets opfattelse, at dannelsen af et Geocenter som et center for geovidenskaber kan blive banebrydende for overvejelser om et
tættere samarbejde og koordinering mellem sektorforskningen og
grundforskningen på andre områder, og at den her foreslåede organisation er et godt bud på den organisationsmodel, der kan befordre en
sådan udvikling.
2.3.
Geocentrets
profil

Geocentrets institutioner spænder over et vidt spektrum af geovidenskabelige fagområder, og de enkelte institutioners profil og indsatsområder tilrettelægges i overensstemmelse med de udviklingsplaner,
der gælder for de enkelte institutioner.
Med etablering af et Geocenter vil de forskningsmæssige tyngdepunkter blive nedenstående, hvor centret på nogle af områderne vil
være blandt de internationalt førende:
Jordskorpens geologi
Sedimentære bassiners geologi
Palæobiologi
Grundvandet
Overfladelagenes geologi og geomorfologi, herunder
Grønlands indlandsis
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Stof- og energiomsætningen i landskabet
By- og regionalgeografi.
Der er tale om geovidenskabelige fagområder, som har den største
samfundsmæssige interesse bl.a. i forbindelse med mineral- og kulbrinteefterforskning, sikring af rent drikkevand, råstofforsyning, klimaets udvikling, miljøovervågning- og planlægning samt by- og landskabsplanlægning. Der er således tale om områder, hvor samfundet
har en afgørende interesse i at få den mest kvalificerede forskning og
rådgivning, og i at de kandidater m.v., der udklækkes, har den mest
relevante og kompetente uddannelse. Det er udvalgets opfattelse, at
dansk forskning, uddannelse og rådgivning fremmes mest muligt ved
at samle de pågældende institutioner i et Geocenter. Det må imidlertid også understreges, at der er tale om den mest hensigtsmæssige
løsning for en række geovidenskabelige institutioner placeret i
København i en situation, hvor der under alle omstændigheder forestår betydelige fysiske og organisatoriske ændringer.
Etablering af Geocentret vil åbne en række perspektiver for forskning, uddannelse og rådgivning. Følgende aspekter kan nævnes:
Et forskningscenter med stærke forskergrupper og moderne
laboratorier vil være særdeles attraktivt for udenlandske forskere
og dermed styrke internationaliseringen af dansk geo- forskning.
● Centret kan virke som indgang til geovidenskabelig forskning i
Arktis og støtte udenlandske forskeres ekspeditioner logistisk.
● Forskningen på tværs af ressortgrænser vil kunne kombinere
de stærkeste sider af grundforskningen hos universitet med
den mere anvendelsesorienterede ekspertise i sektorforskningen.
● En integreret og koordineret anvendelse og udbygning af laboratorierne betyder en optimal udnyttelse af ressourcerne og mulighed for i fællesskab at anskaffe særligt avanceret og dyrt apparatur.
● Geocentret vil kunne tilbyde et bredt spektrum af fagdiscipliner
inden for geologi, geografi og anvendt geofysik til de ca. 1000
studerende på bachelor- og kandidat-uddannelserne.
● Et stort antal specialister vil kunne stå til rådighed for forskeruddannelsen (50-100 ph.d.-studerende) med støtte i en række
speciallaboratorier.
● Seniorforskere fra sektorforskningen vil kunne fungere som ekster
ne lektorer i en lang række anvendelsesorienterede fagområder.
● Det store antal forskere med stor faglig bredde kombineret
med avancerede laboratoriefaciliteter vil sikre et optimalt videngrundlag for rådgivning af myndighederne.
● Universitetsforskere vil kunne medvirke i rådgivningen på områder,
hvor de besidder en særlig ekspertise, både ved større udrednings●

R e s u m é s a m t u d v a l g e t s f o r s l a g o g i n d s t i l l i n g e r.
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opgaver og i ad-hoc vurderinger.
Tværfagligheden i Geocentret giver mulighed for at styrke forståelsen af samspillet mellem natur og samfund i relation til rådgivningsopgaver vedr. råstoffer, miljø, fysisk planlægning og u-landsbistand.
● Tilstedeværelse af både grundforskning, anvendt forskning og
udvikling i et fælles forskningsmiljø vil kunne betyde et øget
samspil med erhvervslivet.
●

Der vil fortsat være behov for et nært samarbejde mellem Geocentrets
forskellige enheder og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og en
række andre universitetsinstitutter, især ved Aarhus Universitet (AU),
samt andre sektorforskningsinstitutter, f.eks. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Det, at der med Geocentret skabes et kraftcenter, vil
kunne være med til at hæve forskningsniveau m.v. også uden for centret, fordi centret bliver en mere kvalificeret samarbejdspartner. Centrets struktur vil endvidere kunne understøtte samarbejdet udadtil.
Også i international sammenhæng bliver Geocentret en mere attraktiv samarbejdspartner, fordi centret vil få et videnskabeligt, administrativt og økonomisk volumen, der gør centret velegnet til at indgå i
store projekter med udenlandske forskningsinstitutioner og påtage sig
en ledende rolle ved deltagelse i store internationale programmer, som
f.eks. EU´s rammeprogrammer. Centret vil ligeledes kunne påtage sig
en ledende rolle i forbindelse med geovidenskabelig forskning i Arktis.
2.4.
Geocentrets
opgaver

Udvalget har analyseret et Geocenters opgaver med henblik på at
konkretisere fordele (og evt. ulemper) ved bygningsfælleskab mellem
Geocentrets institutioner.
Fordelene kan groft skematiseret opføres som:
fysiske og økonomiske stordriftsfordele
forskningsmæssige fordele
undervisningsmæssige fordele
rådgivningsmæssige fordele.
De fysiske fordele består især i, at det bliver muligt at styrke og rationalisere en række funktioner som bibliotek, laboratorier, instrumentdepoter, samlinger og feltudstyr/udrustning, kantine ved en bedre
udnyttelse, ved at undgå unødig overlapning, ved at give mulighed
for i fællesskab at foretage kostbare, avancerede anskaffelser og ved at
give centerdannelsen større bygningsmæssig koncentration, d.v.s.
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driftsbesparelse vedr. energi, rengøring, vagt m.v.
På det forskningsmæssige område består fordelene i, at GEUS’s
arbejdsprogrammer og universitetets strategiplaner kan udarbejdes i
et samspil og underbygge hinanden med fælles projekter, arbejdsdeling, aftale om bemanding, apparaturanskaffelser, studenterdeltagelse
m.v. Hertil kommer det faglige udbytte af Geocentrets fælles arbejdsmiljø, hvor man mødes på gangene, ved fælles kollokvier, og uformelle work-shops, i laboratorierne, biblioteket, o.s.v.
På undervisningsområdet vil Geocentret stimulere til, at GEUS’s forskere bliver ansat som eksterne lektorer. Det forbedrer mulighederne
for, at GEUS’s seniorforskere evt. kan virke som adjungerede professorer, og samarbejdet betyder samtidig, at universitetet (studienævn/studieleder) får en mere naturlig adgang til at rekvirere undervisning inden for et videnskabeligt bredere miljø.
På rådgivningsområdet vil aftaler om jobrotation og orlovsordninger
give ansatte ved KU mulighed for at påtage sig konsulent- og rådgivningsopgaver for statslige myndigheder, erhvervsliv m.v.
En række af de ovennævnte fordele vil også i en vis udstrækning kunne finde sted uden et Geocenter, men et Geocenter med et koordinerende organ på ledelsesniveau (chefkollegium) vil efter udvalgets
opfattelse i langt højere grad have mulighed for at virkeliggøre og
optimalt udnytte det potentiale, som ligger i centrets deltagende institutioner.
Med henblik på at undgå evt. ulemper er det vigtigt at påpege, at der
gennem centrets organisation og det dertil knyttede aftalesæt skabes
klare retningslinier, da samarbejdet i modsat fald ikke vil give den tilsigtede synergi, men betyde øget bureaukrati og ineffektivitet. For at
undgå tendenser til “indavl” og selvtilstrækkelighed skal man være
opmærksom på at fortsætte og udbygge samarbejdsrelationerne til
partnere uden for centret, både nationalt og internationalt.
2.5.
Geocentrets
organisation

Af udvalgets kommissorium fremgår, at der ikke ændres ved GEUS’s
placering som en videnskabelig, rådgivende institution under Miljøog Energiministeriet og ved universitetsinstitutternes placering som
institutter under Københavns Universitets Naturvidenskabelige
Fakultet med de deraf følgende forsknings- og undervisningsforpligtelser. Udvalget har set det som sin opgave inden for disse rammer at
pege på en organisationsmodel, som giver størst muligt udbytte (synergi) af bygningsfællesskabet, samtidig med, at de involverede ministeriers kompetente organer respekteres.
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Udvalget foreslår, at der til at samordne centrets fælles opgaver etableres et koordinerende chefkollegium på i alt 5 medlemmer, 2 fra
Københavns Universitet og 2 fra GEUS samt et medlem udpeget af
Forskningsministeriet, der skal godkendes af GEUS´s bestyrelse og
KU’s Naturvidenskabelige Fakultet efter indstilling fra chefkollegiet.
Chefkollegiet udfører sin virksomhed inden for rammerne af den lovgivning, de samarbejdende institutioner er omfattet af.
Det foreslås endvidere, at:

2.6.
Geocentrets
bygningsmæssige
ramme og
finansieringen
heraf

●

Chefkollegiet selv vælger sin formand og selv fastsætter sin
forretningsorden.

●

GM’s og DLC’s ledere tilforordnes chefkollegiet.

●

Chefkollegiet bør have mulighed for at initiere og stimulere
fællesprojekter, dels gennem en koordination af de deltagende
institutioners planlægning, dels ved at chefkollegiet kan tilføres
ressourcer, i overensstemmelse med de respektive parters
kompetenceregler.

●

Chefkollegiets og centrets samarbejds- og koordineringsområder bør fremgå af en forretningsorden for Geocentrets
virksomhed.

●

Chefkollegiet bistås af et lille sekretariat, som bemandes af de
deltagende parter.

Udvalget har undersøgt forskellige muligheder for den fysiske placering af et Geocenter. Af hovedsageligt økonomiske men også tidsmæssige grunde anbefales en samlet placering i bygningskomplekset
Øster Voldgade 10, der sammen med Geologisk Museum i Øster
Voldgade 5-7 kan danne en tilfredsstillende ramme om centret på
kort og lang sigt og give det en markant placering centralt i København i tilknytning til det omliggende videnskabelige og museale miljø. Den samlede ombygningstid vil strække sig over 4 år fra 1996 til
år 2000.
De samlede udgifter ved en sådan placering er anslået til 190 mio. kr.
Beslutningen om, hvordan finansieringen heraf bør fordeles - og dermed den endelige beslutning om etablering af et fremtidigt Geocenter - må selvsagt kædes sammen med den almindelige udgiftspolitiske
prioritering - herunder prioriteringen af anlægsudgifterne - ved udarbejdelse af finanslovsforslagene for 1997 og fremefter. I denne sammenhæng skal der tages hensyn til de enkelte ministeriers prioriterin-
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ger af særlige indsatsområder. Der tænkes her i særlig grad på forskningspolitiske og faglige prioriteringer inden for den nationale forskningsstrategi. Såfremt, der træffes beslutning om at etablere centret,
fordeles udgifterne over en 4-årig periode.
Udvalget har skitseret en finansieringsmodel for fordelingen af etableringsudgifterne, herunder de afledede udgifter i forbindelse med
sammenflytning og ombygning. Undervisningsministeriet har forudgående tilkendegivet at ville finansiere den anførte andel af udgifterne inden for de allerede afsatte bevillingsmæssige rammer.
Kan finansieringen ikke tilvejebringes, er det Miljø- og Energiministeriets hensigt at samle GEUS på Thoravej. Efter Miljø- og Energiministeriets opfattelse vil der først herved opnås det fulde udbytte ved
fusionen af DGU og GGU, medens Københavns Universitet frygter
de afledede virkninger for forskning og undervisning ved, at det geologiske forskermiljø på Øster Voldgade 10 halveres. Såfremt GEUS
samles på Thoravej, har DLC tilkendegivet, at DLC forbliver på
Øster Voldgade 10.

Resumé samt udvalgets forslag og indstillinger
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Kapitel 3.
Geocentrets idégrundlag
Formål: at skabe et dansk center for geovidenskabelig
forskning, uddannelse og rådgivning på et højt internationalt niveau.
3.1.
Overordnet
begrundelse

Den geovidenskabelige forskning omfatter grundlæggende videnskabelige spørgsmål vedrørende Jordens opbygning og historie, kontinenternes drift, menneskets og hele den biologiske verdens udvikling,
såvel som spørgsmål af afgørende betydning for samfundets velfærd og
livsbetingelser. Til sidstnævnte hører f.eks. forskning vedrørende
jordskælv, vulkanisme, råstofressourcer, jordbundsforhold, vandressourcer samt kulturlandskabets struktur og forandring, herunder urbanisering. Den geovidenskabelige forskning fortæller endvidere om de
livsbetingelser, der har hersket under tidligere og andre klimatiske forhold svarende f.eks. til dem, der kan forventes i forbindelse med en
øget drivhuseffekt. I en tid, hvor menneskets udnyttelse og påvirkning
af Jorden og samspillet mellem menneske og natur er blevet global, er
fagområdet således blevet af central betydning for vor fortsatte forvaltning af verdens ressourcer og miljø.
Danmark har gode muligheder for og stærke nationale grunde til at
markere sig internationalt på det geovidenskabelige forskningsområde,
som må forudses at få en central placering i det 21. århundrede. Derfor foreslås som en investering i fremtiden dannelsen af et nyt Geocenter med henblik på at styrke forskning, uddannelse og rådgivning
på området. I Geocentret vil indgå både universitets- og sektorforskningsinstitutter. Centrets overordnede formål vil være at bidrage til at
sikre det danske rigsfællesskabs fortsatte materielle og miljømæssige
velfærd og markere Danmark internationalt som forsknings- og kulturnation.
Det danske rigsfællesskab - Danmark, Færøerne og Grønland - strækker sig over store dele af den nordatlantiske region. Dette område med
tilhørende kontinentalsokler (3.8 mio. km2) er på størrelse med Europas fastland og har tilsvarende et energi- og råstofpotentiale af store
dimensioner. Disse er for en stor dels vedkommende endnu uprøvede,
men alligevel er Danmark Europas tredje største olieproducent. Danmarks intensive udnyttelse ved landbrug, råstofudnyttelse, industri og
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trafik samt bebyggelse betyder, at den geologiske og geografiske viden
om miljø og landskaber - derunder disses sårbarhed - er en vigtig forudsætning for både lands-, region- og lokalplanlægning.
Den geovidenskabelige forskning og uddannelse spiller derfor en vigtig rolle for samfundsudviklingen. Denne rolle er blevet udviklet samtidig med, at geovidenskaberne i de seneste årtier har gennemgået en
rivende videnskabelig udvikling. Som konsekvens heraf er det geovidenskabelige område i Danmark både forsknings-, uddannelses- og
beskæftigelsesmæssigt et centralt fagområde, hvor både forskningsinstitutioner, det private erhvervsliv, stat, amter og kommuner er aftagere af kandidater og ph.d.- uddannede.
Med henblik på at kunne imødekomme de forventede krav til fagområdet, er de to tidligere selvstændige geologiske undersøgelser - Danmarks Geologiske Undersøgelse og Grønlands Geologiske Undersøgelse - sammenlagt pr. 1. juni 1995 for tilsammen at danne Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).
Grønlands Geologiske Undersøgelse har i hele sine næsten halvtredsårige eksistens haft bygningsfællesskab - og i vid udstrækning også
forskningsfællesskab - med Geologisk Institut ved Københavns Universitet. Dette samarbejde er internationalt højt anerkendt, og Danmarks Grundforskningsfond har placeret en af sine største forskningsbevillinger her (Dansk Lithosfærecenter). De i Geocentret involverede
parter, d.v.s. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (Miljø- og Energiministeriet), Geologisk Institut, Geologisk Museum,
Geografisk Institut (alle Københavns Universitet, Undervisningsministeriet), samt Dansk Lithosfærecenter (Danmarks Grundforskningsfond, Forskningsministeriet) er enige om, at den synergieffekt, der tilstræbes ved dannelsen af den nye geologiske undersøgelse, vil blive
væsentlig forøget ved dannelsen af et Geocenter med bofællesskab,
hvori samtlige disse institutioner indgår. Der kan herved på et område
af stor samfundsmæssig betydning opnås både en styrkelse af den
videnskabelige og uddannelsesmæssige basis, såvel som en styrkelse af
den specifikke sektorforskningsmæssige udrednings- og rådgivningsfunktion.
Institutionerne indgår i centret som selvstændige enheder under de
nuværende ressortministerier med hver deres specifikke opgaver. Et
forpligtende og tæt forsknings- og uddannelsessamarbejde etableres
igennem bygnings- og laboratoriefællesskab og et fælles ledelseskollegium. Med de nuværende forhold vil det samlede center omfatte 5600 videnskabelige og teknisk-administrativt ansatte, 1000-1100 studerende og et årligt totalbudget på 250-300 mio. kroner.
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Et Geocenter vil tillige opfylde det nationale forskningspolitiske mål
om at knytte universitets- og sektorforskningen nærmere til hinanden.
Lignende internationale bestræbelser ses bl.a. i U.S.A., f.eks. Joint
Laboratory for Laboratory Astrophysics, sektorforskningssinstitutionen NIST (National Institute for Science and Technology),University
of Colorado i Boulder og andre tilsvarende US institutioner efter samme model, samt Geomar og Universitetet i Kiel og Sveriges Geologiske Undersøgelse og Chalmers Tekniske Universitet i Göteborg.
Det geovidenskabelige område i Danmark er egnet til et sådant tiltag,
idet der til området er knyttet vitale samfundsmæssige interesser, idet
der allerede er tradition for samarbejde på tværs af ressortgrænser, og
idet forskningsområdet i sin natur er meget laboratoriekrævende og
stiller krav om meget bekostelige undersøgelser. Sidstnævnte omfatter
bl.a. ekspeditioner til svært tilgængelige områder, havforskningsskibe,
boringer både på land og offshore - krav der samlet er tunge at løfte
for en lille nation som Danmark, og som derfor bedst løses i et tæt og
koordineret samarbejde.
Det foreslåede Geocenter vil således primært bindes sammen af en fælles forskningsindsats, herunder fælles benyttelse af højt specialiserede
laboratorier og andre forskningsfaciliteter på et internationalt frontniveau. Centret vil tillige samlet kunne tilbyde et både avanceret og
bredspektret uddannelsesmiljø, som vil kunne konkurrere på regionalt
europæisk plan med bl.a. de betydelige geovidenskabelige centre, som
er under opbygning i f.eks. Nordtyskland (Kiel, Bremen og Potsdam/Berlin). Rådgivningsfunktionen vil blive udøvet gennem det brede spektrum af fagspecialister, som er knyttet til centret. På længere
sigt styrkes rådgivningen i landet gennem uddannelsen af de kandidater og forskere, der senere indgår i privat og offentlig virksomhed.
Centrets samfundsmæssige forskningsprofil kan
karakteriseres med følgende overskrifter:
Energi- og råstofressourcer:
Efterforskning, fund, indvinding, oplagring, forvaltning.
● Landskab, miljø og vandets kredsløb:
Landskabets udnyttelse, landskabspleje, jordbund,
næringsstofferne og grundvandets bevægelser og tilstand.
● Klimaudvikling i geologisk perspektiv:
Skiftende klima og skiftende havstrømme over geologisk tid,
indlandsisen, havniveauændringer.
● Kulturlandskabet:
Landbrugsgeografi, by- og bebyggelsesgeografi og fysisk
planlægning. Kulturlandskabets historie.
●
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I tillæg hertil er der en række fremtrædende og globalt interessante
videnskabelige spørgsmål, hvor forskning i den nordatlantiske region
er særlig udbytterig, og hvor dansk forskning kan hævde sig på et
ledende internationalt niveau. Dertil kommer u-landsforskning centreret omkring begrebet bæredygtig udvikling i miljømæssigt og socioøkonomisk perspektiv, og under inddragelse af nord/syd dimensionen.
Den nyligt vedtagne udviklingsplan for Københavns Universitet indeholder tre hovedindsatsområder. To af disse er miljøet og nord/syd
dimensionen. Geocentrets aktiviteter er centrale for disse to områder.
Geovidenskaberne omfatter i høj grad miljøet, og nord/syd dimensionen dækkes både forskningsmæssigt og ved teknologioverførsel.
I opbygningen og udøvelsen af centrets aktiviteter lægges der vægt på,
at disse er med til at højne og synliggøre den samlede geovidenskabelige forskning og uddannelse i Danmark. Centrets parter er imidlertid
meget opmærksomme på sideløbende at styrke eksisterende og velfungerende nationale netværk med andre forskningsgrupper. Se for en
nærmere beskrivelse heraf kapitel 6, Geocentrets samarbejdspartnere.
En kort oversigt over geofagenes udøvere i Danmark er givet i bilag 4.
Der er tidligere blevet gjort forsøg på at samle den geologiske og geografiske forskning på Københavns Universitet og DGU/GGU i et fælles Geocenter. Af forskellige grunde har tanken ikke kunnet gennemføres i sin helhed.
En kort redegørelse om disse forløb er givet i bilag 5.
3.2.
Perspektiver for
forskningen

Attraktivt, regionalt forskningscenter i EU-sammenhæng.
Geocentrets institutioner vil med 5-600 videnskabelige og tekniskadministrative medarbejdere være af sammenlignelig størrelse med
andre europæiske geovidenskabelige forskningscentre. Nærmere tilknytning mellem geovidenskabelige forskningsinstitutter og universitetsinstitutter er på vej flere andre steder i verden (England, Sverige,
Tyskland, U.S.A.).
Danmark har i mange år kunnet tiltrække internationalt højt kvalificerede forskere til landets geovidenskabelige forskningsinstitutioner.
Det gælder et bredt spektrum af forskningsområder (jf. s. 27), hvor
danske forskere har været og er internationalt velestimerede. Et tilstrækkeligt stort og laboratoriemæssigt veludrustet forskningsmiljø i et
Geocenter vil i endnu højere grad kunne tiltrække gæsteforskere til
længerevarende ophold i Danmark på en lang række fagdiscipliner
inden for geologi, geofysik og geografi.
Geocentrets rolle placeret som et regionalt center i København synes
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i EU-sammenhæng oplagt: bindeled mellem det nordiske og det øvrige europæiske samarbejde, bl.a. i lyset af den kommende faste forbindelse til Sverige, nærheden til EU´s miljøagentur, de nære relationer til Grønland og Arktis, m.v.
På ét område, nemlig den arktiske forskning, kan Geocentret spille en
særlig rolle i europæisk sammenhæng. Danmark hører på grund af
rigsfællesskabet med Grønland som det eneste land i EU til de arktiske nationer, der støder direkte op til de arktiske have (U.S.A., Canada, Rusland, Norge, Island, Danmark), og indtager en stærk position
i det arktiske forskningssamarbejde. Gennem Kommissionen for
Videnskabelige Undersøgelser i Grønland og Dansk Polarcenter finder der allerede en videnskabelig og praktisk koordination mellem
den danske og den internationale forskning i Arktis sted. De internationale forskergrupper er vant til at bruge Danmark som indgang til
forskning i og omkring Grønland. Det gælder også geovidenskabelige aktiviteter, hvor både GGU og universitetsinstitutterne i mange år
har haft deltagelse af internationale forskergrupper. Med baggrund i
Dansk Polarcenters nye initiativer vedr. logistisk støtte til forskningsaktiviteter i Grønland (feltstationer, forskerhotel m.v.), kombineret
med bedre forskningsfaciliteter ved Geocentret, åbnes der mulighed
for at tiltrække yderligere højt kvalificerede forskere til Danmark til
længerevarende ophold i forbindelse med en forskningsindsats i Arktis.
Forskning på tværs af ressortgrænser.
En integration og koordination af universitets- og sektorforskningen
på geo-området på tværs af ministeriegrænser har været praktiseret
mellem Københavns Universitet og GGU i mange år. På baggrund af
bygningsfællesskab, laboratoriefællesskab, periodevis personalefællesskab, ekspeditionsfællesskab og fælles forskningsprojekter er der
opnået et internationalt højt forskningsniveau på baggrund af relativt
beskedne, men optimalt udnyttede ressourcer. Samarbejdet har senest
båret frugt ved, at GGU og Københavns Universitet i fællesskab udarbejdede en ansøgning til Danmarks Grundforskningsfond. Dansk
Lithosfærecenter blev som resultat heraf etableret den 1. februar 1994
inden for de fælles bygningsmæssige rammer i Øster Voldgade 10
med en bevilling på 70 mill.kr. i ryggen og har allerede på den korte
tid formået at tiltrække betydelig international forskningsstøtte. Tilsvarende er der etableret et tæt forskningssamarbejde mellem DGU
og universiteterne på grundvandsområdet inden for Det Strategiske
Miljøforskningsprogram med et bevillingsgrundlag af samme størrelsesorden.
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På det geovidenskabelige område er de traditionelle grænser mellem
dem, der udfører grundforskning, strategisk og anvendt forskning og
udviklingsopgaver i de seneste 20 år blevet mindre skarpe. Sektorforskningen er stadig altovervejende strategisk og anvendelsesorienteret, men for at kunne løse sine opgaver har den været nødt til at opbygge grundvidenskabelig fagekspertise på områder, hvor universiteterne
p.g.a. ressourcebegrænsninger ikke kunne gennemføre den nødvendige udbygning, f.eks. på grundvandsområdet. Tilsvarende har universitetsforskningen på andre områder været aktivt involveret i den strategiske og anvendte forskning, f.eks. vedr. olie- og gasefterforskningen
og mineralefterforskningen. Også universitetsgeograferne har bidraget
i et betydeligt omfang til løsning af opgaver inden for anvendt forskning både i Danmark og i u-landene.
Der er i forvejen udarbejdet langsigtede strategier på geo-området i
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, på universiteterne og på
GEUS. Det vil være muligt at fokusere på indsatsområder af fælles
interesse i en overordnet, koordineret forskningsstrategi for Geocentrets parter, samtidig med at særønsker vedr. den faglige profil hos de
enkelte institutter og krav fra respektive ressortministerier tilgodeses.
En koordineret forskningsstrategi anses at styrke opgaveløsningen på
fagområdet som helhed.
Rationaliseringsgevinst ved fælles laboratorieudbygning m.v.
Etablering og drift af multinationale instrumentcentre og laboratorier,
der er for omkostningskrævende på nationalt plan, er ved at vinde
frem. Der er netop indviet en ion-sonde i Stockholm, som drives af
svenskerne, men finansieres i fællesskab af de nordiske lande. Danmark er med via et engagement fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Danmark har ekspertise og forskningsmæssig baggrund til at
kunne stå for tilsvarende internationale laboratorier på andre forskningsområder, f.eks. vedr. kulpetrografisk forskning og remote sensing.
Etableringen af Geocentret vil kunne danne grundlag for en udbygning af isotop- og dateringsfaciliteterne ved Det Danske Isotopgeologiske Center ved GI til den højeste internationale standard, evt. i form
af et regionalt center. Et Geocenter med fælles bygningsmæssige rammer vil også på grundlag af et bredt spektrum af kemiske laboratorier
kunne danne grundlag for oprettelse af et center for hoved- og sporelementanalyse af geologiske materialer. Ydermere vil den miljøgeokemiske forskning kunne styrkes gennem udbygning af laboratoriefaciliteter til undersøgelse af geokemiske processer ved anvendelse af overfladeanalyse-teknikker. Geocentret vil ligeledes kunne stå for projektledelse og administration inden for store internationale forskningsprogrammer, f.eks. ODP, EU-rammeprogrammer, m.v.
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En fælles planlægning af laboratorieudbygningen er praktiseret i en
årrække af GI og GGU. På baggrund af en koordineret forskningsstrategi vil det være muligt at planlægge en tilsvarende fælles laboratorieudbygning for Geocentret, i hvert fald hvad større anskaffelser
angår. Fælles benyttelse og drift af bibliotek, auditorier, mødelokaler
og -faciliteter, kantine, magasiner og logistik vil rumme mange stordriftsfordele samt øge gensidig faglig udvikling parterne imellem,
samtidigt med at paralleludbygning undgås.
Geocentret vil også kunne medvirke til at øge den internationale
finansiering af dansk forskning. Det er ressourcekrævende og vanskeligt at sikre dansk geoforskning EU-finansiering. Et specielt problem
er det, at de nordatlantiske dele af rigsfællesskabet står uden for EU.
Geocentret vil med sin stærke forskningsmæssige baggrund være en
attraktiv partner i det netværk, der altid skal etableres som forudsætning for at komme i betragtning i rammeprogrammerne. Det vil være
lettere at kunne præstere den nødvendige egenfinansiering med en
basis af medarbejdere og laboratoriefaciliteter i Geocentret, og det vil
være muligt at kunne ansætte administrativ ekspertise til håndtering
af ansøgninger og kontrakter.
3.3.
Perspektiver for
uddannelsen

Bredere fagligt spektrum.
Geocentrets institutioner vil med sine 1000-1100 studerende på
bachelor- og kandidatuddannelse og ca. 50-100 ph.d.-studerende på
forskeruddannelse være et relativt stort uddannelsescenter for geologer, geografer og geofysikere, sammenlignet med tilsvarende geovidenskabelige institutter i andre europæiske lande.
Et Geocenter omfattende både universitetsinstitutter og et stort sektorforskningsinstitut som GEUS vil være særdeles attraktivt for de
mange studerende. Uddannelsestilbuddene i Geocentret dækkende et
meget bredt spektrum af fagdiscipliner vil være ledsaget af et effektivt
og vidtstrakt internationalt netværk.
Der vil under studiet, især som led i forskeruddannelsen, være adgang
til et antal laboratorier, der dækker stort set alle fagdiscipliner vedr. de
geologiske og geografiske fagområder, samt de geologisk anvendte
geofysiske discipliner. Adgang til sådanne laboratorier sikrer danske
kandidater og ph.d.´ere en international høj uddannelseskvalitet, idet
der i Danmark sammenlignet med udlandet lægges meget vægt på
selvstændighed og laboratorieerfaring allerede på kandidatniveauet.
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Bredere lærerekspertise.
Bygningsfællesskabet mellem GEUS og universitetsinstitutterne vil
gøre det muligt at inddrage sektorforskningsinstituttets videnskabelige personale i undervisningen på en langt mere intensiv måde, end
det hidtil har været tilfældet. Dette vil styrke undervisningens autenticitet.
I grundundervisningen af geografer og geologer kan GEUS bidrage
med demonstration af f.eks. geovidenskabelige temakort, tolkning af
geokemiske og geofysiske data, gennemgang af “case stories” m.v. Det
kan dels foregå ved, at medarbejdere ved GEUS deltager i forelæsnings- og øvelsesrækker, dels ved at de studerende, hvor det er
muligt, besøger de pågældendes afdelinger og laboratorier. Sektorforskningspersonalets deltagelse i undervisningen kan dels ske på ad
hoc basis, dels ved, som beskrevet i kapitel 7, at senior forskere ved
GEUS tilknyttes undervisningen som professorer og eksterne lektorer, under forudsætning af tilvejebringelsen af det nødvendige bevillingsgrundlag.
Som et yderligere led i intensiveringen af samarbejdet inden for Geocentret mellem universitetet og GEUS er der behov for, at der etableres jobrotationsordninger på tværs af ministeriegrænserne for det akademiske personale og laboratorieteknikere.
Undervisningen af speciale- og ph.d.studerende samt post.doc.-stipendiater vil specielt blive styrket af et bygnings- og laboratoriefællesskab mellem GEUS og universitetsinstitutterne, da det erfaringsmæssigt virker meget hæmmende på uddannelsesforløbet at have
laboratorier, vejledere og samarbejdsinstitution på forskellige adresser.
Specialer og ph.d.studier vil kunne tilrettelægges som fællesprojekter,
der integrerer undersøgelser udført ved såvel GEUS som et af universitetsinstitutterne under optimal udnyttelse af apparatur, datamateriale og vejledningskapacitet. Der er specielt i det hidtidige samarbejde
mellem GGU og GI/GM erhvervet meget gode erfaringer med denne type af fælles projekter, der taler stærkt for den udbygning af virksomheden, som bygningsfællesskabet vil muliggøre.
Der har også været et godt samarbejde om specielt ph.d.projekter
mellem DGU og GI/GM, men mindre intensivt end det af bygningsfællesskab favoriserede samarbejde mellem GGU og GI/GM.
Geografisk Institut har indtil indflytningen i Østervoldkomplekset
midt i firserne været bygningsmæssigt adskilt fra de øvrige geofag med
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ringe grad af samarbejde som følge. Der er nu på flere områder etableret et godt samarbejde mellem GRI og GI/GM f.eks. inden for kystforskningen, et samarbejde der vil kunne udstrækkes til GEUS inden
for f.eks. områderne geomorfologi, jordbundsundersøgelser, naturforvaltning og remote sensing. Især sidstnævnt samarbejde vil blive styrket gennem oprettelsen af det foreslåede Geocenter.
Der vil løbende under studiet kunne tilbydes de studerende uddannelsesrelevant erhvervsarbejde i Geocentret. Dette forhold har allerede med udbytte for både studenter og arbejdsgivere været praktiseret
i en årrække hos de nuværende institutter i Østervold 10 komplekset.
Samtidig giver det h.h.v. universitetsinstitutterne og GEUS mulighed
for at lære potentielle medarbejdere at kende og være med til at motivere dem i valget af studieretning.
3.4.
Perspektiver for
rådgivningen

Bedre videngrundlag for rådgivning af danske, offentlige myndigheder.
Ved etablering af et stærkt forskningscenter, sikrer Danmark sig
adgang til førende internationale forskningsgrupper og forskningsresultater, også på områder, hvor Danmark kun i begrænset omfang kan
være med. Man er hermed i stand til at skaffe sig det maksimale
videngrundlag i hele det geovidenskabelige spektrum. Ikke alene øges
videngrundlaget på basis af egenforskningen ved en betydelig udvidelse af den videnskabelige medarbejderstab set i relation til GEUS,
men også ved inddragelse af disse medarbejderes internationale netværk. Herved kan Geocentret være med til at sikre danske politikere
og myndigheder en uafhængig faglig rådgivning som grundlag for
politiske beslutninger med henblik på en bæredygtig samfundsudvikling.
Geocentret vil herved sikre et bedre og bredere videngrundlag ved
rådgivningsopgaver angående råstofefterforskning og -udnyttelse
(kulbrinter og mineraler) i både Danmark og Grønland. På miljøområdet styrkes rådgivningsgrundlaget vedr. bl.a. tungmetaller, og hvad
globale miljøspørgsmål angår (drivhuseffekt og havstigninger) udvides den arktiske ekspertise i GEUS betydeligt. Inddragelse af Geografisk Institut i Geocentret vil bl.a. øge rådgivningsgrundlaget vedr.
landsplanlægning og arealanvendelse, samt styrke indsigt i tværfaglige initiativer, der kombinerer natur- og samfundsvidenskaberne.
Det forudsete snævre samarbejde mellem Geocentrets deltagende
institutioner vil betyde, at meget af forskningen vil foregå som fællesprojekter. Herved vil GEUS i sin rådgivningsvirksomhed kunne inddrage den ekspertise, som universitetsforskere, ph.d.studerende og
post.doc.-stipendiater repræsenterer inden for mange forskningsfelter.
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Dette kan ske gennem direkte anvendelse af den viden og laboratorieekspertise, som universitetsforskerne tilfører området, og ved at disse gennem orlovs- og rotationsordninger kan frigøres til større rådgivningsopgaver.
Styrkelsen af forståelsen af samspillet mellem natur og samfund.
Kontante naturvidenskabelige forskningsresultater er en nødvendig
basis for rådgivning vedr. ressourceudnyttelse og miljøbeskyttelse, og
forståelsen af samspillet mellem natur og samfund er af stor betydning for landskabsudnyttelsen og landsplanlægning, både nationalt
og internationalt.
Geovidenskabernes voksende betydning kan henføres til såvel samfundets stigende indvirkning på naturen og de naturmæssige processer, som til erkendelsen af samfundets afhængighed af naturen. Samspillet mellem natur og samfund finder sted på alle niveauer: globalt
gennem klimatiske forandringer, ørkendannelse, ressourceudtømning
- regionalt gennem havforurening, reduktion i fauna og flora, øget
erosion, etablering af nye funktionelle strukturer - og lokalt gennem
dybtgående ændringer i kulturlandskabet, luft-, jord- og vandforurening. Geocentret vil råde over en bredspektret ekspertise med enestående mulighed for at bearbejde de tværfaglige problemstillinger og
yde rådgivning i fortsættelse heraf.
By- og regionalgeografisk planlægning.
Geocentret rummer Skandinaviens største forskergruppe inden for
by- og regionalgeografien. Centret vil således kunne fastholde basale
kulturgeografiske elementer i forståelsen af de globale forandringer,
der former rammebetingelserne for såvel byer som regioner. Globaliseringen og dens konsekvenser for de enkelte lokaliteter og regioner
er et vigtigt tema. Forskningsfeltet har markeret sig inden for både
grundforskning og anvendt forskning, ikke mindst i forbindelse med
de strategiske planlægningsopgaver i de seneste år, og vil kunne yde et
væsentligt bidrag til rådgivningen.
Muligheder for nye typer u-landsprojekter.
Geografisk Institut har i en årrække været engageret i et nært forskningssamarbejde med en række u-lande, bl.a. vedr. landbrug og miljø. GEUS yder bistand ved danske udviklingsprojekter i Østasien,
Indien, Mellemamerika, Afrika og i de baltiske lande på miljø- og ressourceområdet. Med den brede faglige ekspertise, Geocentret kommer til at spænde over, vil mulighederne for, at Danmark kan enga-

Geocentrets idégrundlag

25

Betænkning om Geocenter

gere sig i udviklingsprojekter på evt. nye fagområder (råstofefterforskning, geologisk og geofysisk kortlægning, vandressource- og miljøforvaltning, landsplanlægning, byøkologi m.v.), øges. Under alle
omstændigheder vil rådgivningen af danske myndigheder vedr. ulandsbistand kunne styrkes på de nævnte områder.
Samspilsmuligheder med erhvervslivet.
Det brede faglige spektrum, Geocentret kommer til at spænde over,
vil styrke mulighederne for et øget samspil med erhvervslivet, både
nationalt og internationalt. Der tænkes her især på ressourceområdet,
hvor en styrket forskningsindsats vil kunne bidrage til erhvervsudviklingen inden for rigsfællesskabet.
For Danmarks vedkommende gælder dette især dansk erhvervsliv på
olie/gasområdet og råstofområdet. For Færøernes vedkommende styrkes forskningen vedr. olie/gas- mulighederne, hvilket især er af interesse for internationale olieselskaber. For Grønlands vedkommende er
en styrket dansk forskningsindsats en nødvendig forudsætning for at
tiltrække og fastholde den internationale olie- og mineindustris engagement i råstofefterforskning og -udnyttelse i landet.
Et laboratoriemæssigt veludrustet Geocenter kombineret med universitets- og sektorforskningsinstitutionenernes større samlede fagekspertise vil være en interessant rådgivnings- og samarbejdspartner for
dansk og internationalt erhvervsliv på både råstof- og miljøområdet.
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Kapitel 4.
Geocentrets forskningsmæssige profil
Geocentrets institutioner spænder tilsammen over et bredt spektrum
af geovidenskabelig ekspertise, som udgør videngrundlaget for de
forsknings-, undervisnings- og rådgivningsopgaver, de hver for sig
skal udføre, jf. bilag 6. I dette kapitel gives en tværgående oversigt
over de tyngdepunkter, der vil karakterisere Geocentrets forskningsprofil. Oversigten er for universitetsinstitutternes vedkommende bl.a.
baseret på Det Naturvidenskabelige Fakultets udviklingsplan 19942000, for Dansk Lithosfærecenter på forskningsplan 1994-99 og for
GEUS’s vedkommende på Prioriteringsovervejelser juni 1995.
De forskningsmæssige tyngdepunkter spænder vidt, fra udforskningen af jordskorpens dybere dele, over studier af havbundens geologi
til forskning vedr. den allerøverste jordoverflade og dennes udnyttelse. Nedenstående syv forskningstemaers rækkefølge afspejler spektret
fra jordens dybe dele til de yderste lag, og er ikke udtryk for nogen
indbyrdes prioritering eller vægtning.
Jordskorpens geologi
Sedimentære bassiners geologi
Palæobiologi
Grundvandet
Overfladelagenes geologi og geomorfologi, herunder
Grønlands indlandsis
Stof- og energiomsætningen i landskabet
By- og regionalgeografi
Det vil for hver af de syv forskningstemaer blive omtalt, for hvilke
samfundsmæssige opgaver forskningsresultaterne er af interesse, udover de rent grundforskningsmæssige.
Jordskorpens geologi.
Forskningen på dette område er centreret omkring to hovedaspekter
af jordskorpens udvikling i forskellige pladetektoniske miljøer: fastlandsskorpens geologi og oceanbundens geologi.
Fastlandsskorpens dannelse og udvikling gennem Jordens historie
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studeres i udvalgte gamle skorpeudsnit i Grønland, Canada og Skandinavien. Feltet integrerer geologisk kortlægning med geofysiske
undersøgelser. Pladetektoniske processer i disse gamle skorpeudsnit
søges belyst ved sammenlignende studier i yngre pladetektoniske
miljøer i Middelhavsområdet.
Studier af oceanbundens geologi tager udgangspunkt i den allerførste opsprækning af kontinenter og dannelsen af oceanbundsskorpe. Hovedindsatsen er koncentreret omkring den relativt unge
opsprækning og oceanbundsdannelse i det nordatlantiske område
repræsenteret i Øst- og Vestgrønland samt omkring Færøerne. Feltet
kombinerer geologisk kortlægning med geofysiske undersøgelser og
deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, som f.eks. ODP
(Ocean Drilling Project).
Et vigtigt aspekt af dette forskningsområde udgør studiet af de geologiske processer, der i Grønland har ført til dannelsen af mineralforekomster af bl.a. guld og platinmetaller. Feltundersøgelserne støttes
af eksperimentelle mineralogiske studier af syntetiske fasers stabilitetsforhold. Inden for det mineralogiske forskningsområde vil man
endvidere lægge vægten på studiet af mineraler og tilsvarende syntetiske fasers krystalkemi og mineralforekomsters geologi.
Forskningsområdet har betydning som grundlag for en målrettet
efterforskningsindsats af en række mineralforekomster samt for dannelse og lokalisering af vulkansk aktivitet og jordskælvscentre.
Sedimentære bassiners geologi.
Sedimentære bassiner er store områder, hvor indsynkninger i jordskorpen er fyldt af meget tykke aflejringer af sedimenter (sten, sand,
grus, ler, kalk m.v.) med mægtigheder på ofte mere end 10 km. Dette “fyld” er det mest fintmærkende arkiv for globale og lokale processer, der bl.a. afspejler havniveausvingninger og klimaændringer.
Danske forskere har stor erfaring i multidisciplinær forskning i bassinanalyse, dels fra studier af de dybtliggende danske bassiner, herunder specielt indgående studier af “centralgraven”, hvor den danske
olie- og naturgasproduktion finder sted, dels fra storskalastudier af
velblottede bassiner i Grønland.
Geografisk vil hovedindsatsen være rettet mod forskning omkring
sedimentære bassiner i og omkring Danmark og Grønland. Derudover vil i mindre grad andre bassiner, f.eks. i Sydøstasien, blive inddraget som led i den danske udviklingsbistand.
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Et helt centralt aspekt af dette forskningsområde er dets umiddelbare
tilknytning til efterforskning og udnyttelse af olie-gas forekomster.
Desuden har studiet af sedimentære bassiner betydning for forståelsen af dannelsen af visse typer af mineralforekomster.
Palæobiologi.
Dette forskningsområde omfatter flere discipliner, der i første instans
er baseret på systematiske studier af forstenede, hvirvelløse dyr og
hvirveldyr, planter og sporfossiler. Et solidt artskendskab er en nødvendig forudsætning for studier vedrørende bl.a. evolutionshistorie
og bassinanalyse. Det er et udpræget grundforskningsområde, som
især dyrkes ved universitetet. Specifikke områder, især inden for
mikropalæontologi, er imidlertid af afgørende betydning inden for
kulbrintefterforskningen og varetages derfor også uden for universitetsverdenen.
Ud over den palæontologiske forskning omfatter fagområdet palæobiologi alle typer af økologiske og evolutionære hændelser inden for
den biologiske udvikling gennem Jordens historie.
Forskningsområdet beskæftiger sig med udvalgte tidsperioder fra
mange lande, herunder i betydeligt omfang Grønland og Danmark.
Forskningsområdet er som helhed af overvejende grundforskningsmæssig karakter, bortset fra enkelte specialdiscipliner af central interesse for olie/gas sektoren.
Grundvandet.
Dette forskningsområde fokuserer på en karakterisering af grundvandets mængde, kvalitet og strømning gennem forståelse af samspillet
mellem nedsivning, afstrømning, arealanvendelse og jordens beskaffenhed.
Udforskningen af forurenende stoffer i grundvandet har i en årrække
været koncentreret om nedsivning af gødningsstofferne nitrat og fosfat. Udviklingen i de seneste år har vist, at der er et akut behov for
forskning omkring organiske mikrostoffers forurening, især vedrørende disses spredning og omdannelse. Det gælder især pesticiderne og de klorerede kulbrinter.
Forskningen omkring grundvand og grundvandsforurening finder
p.t. sted i et velfungerende netværkssamarbejde under det strategiske
miljøforskningsprogram med deltagelse af forskere uden for Geocentrets institutioner. Det er af afgørende betydning, at dette forsknings-

Geocentrets forskningsmæssige profil

29

Betænkning om Geocenter

samarbejde videreføres og udbygges i takt med etableringen af Geocentret.
Forskningsindsatsen er koncentreret om danske problemstillinger,
men som led i den danske udviklingsbistand er flere projekter under
forberedelse, bl.a. i Afrika. Forskningsområdet har udpræget anvendelseskarakter med henblik på at sikre tilstrækkelige mængder rent
drikkevand og forhindre forurening fra menneskets aktiviteter.
Overfladelagenes geologi og geomorfologi, herunder Grønlands indlandsis.
Ændringer i det fysiske og kemiske miljø, naturlige eller menneskeskabte, er et af tidens mest presserende problemer. Studiet af de overfladenære lags geologi belyser det tidsmæssige forløb og årsagssammenhængen i disse ændringer, sådan som de kan aflæses i aflejringer
fra de sidste to millioner år. Undersøgelserne danner desuden
udgangspunkt for en forståelse af den geologiske variabilitet, der styrer grundvandets strømning og råstofforekomsternes sammensætning.
Danmark har ligget under eller ved randen af den skandinaviske indlandsis gennem adskillige istider. Aflejringer herfra udgør et righoldigt arkiv af oplysninger om klimaændringer og ændringer i bevoksning og dyreliv, samt danner forskningsgrundlaget for studiet af miljøhistorie og samspillet mellem menneske og natur. Geomorfologisk
arbejdes med landskabets dannelse under og efter istiden m.h.t. processer, former og materialer, f.eks. sediment- og stoftransport i kystzonen og i områder præget af tidevandets, floders, vindens og isens
virke.
Forskningsområdet tager primært sit udgangspunkt i Danmark og
Grønland. I sidstnævnte område gennemføres f.eks. studier af den
grønlandske indlandsis, bl.a. som led i den globale klimaforskning, af
isens aflejringer og de lokale gletscheres bevægelser på land og til havs
og af de samtidigt dannede oceanbundssedimenter.
Forskningsområdet har et væld af berøringsflader til samfundsmæssigt vigtige problemstillinger. Det gælder bidrag til den globale klimaforskning, kulturlandsskabets udvikling, landsplanlægning og miljøbeskyttelse.
Stof- og energiomsætningen i landskabet.
Fagområdet omfatter specielt forskning i klimatologi, hydrologi og
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jordbundsgeografi med direkte relation til landbrugspotentiale og produktion, i selve landbrugssystemernes indretning, og i de landbrugsrelaterede miljøproblemer. P.t. fokuserer forskningsindsatsen
især på Danmark og Afrika, og emner som næringsstofcirkulation,
vandbalance og arealanvendelse, og styringen af disse, spiller en central rolle. I forbindelse med feltstudier i Afrika har forskningsfeltet
anvendt og bidraget til udvikling af telemålingsteknik til kortlægning
og monitering af landbrugs- og miljøforhold, og i forbindelse med
forskning i såvel Danmark som Afrika organiseres og analyseres data
hyppigt i geografiske informationssystemer (GIS).
Forskningsområdet er af relevans for landbrugets produktion og miljøforhold, både nationalt og internationalt.
By- og regionalgeografi.
Fagområdet, der omfatter erhvervsgeografi, bebyggelsesgeografi og
fysisk planlægning, arbejder med regionale og bymæssige strukturer
og forandringer.
Europæisk integration, Østeuropas åbning, erhvervsmæssig omstrukturering, samt den teknologiske udvikling har grundlæggende ændret
forudsætningerne for de geografiske makrostrukturer og dermed for
regionalgeografien. Der er derfor et stigende behov for forskning, der
analyserer baggrunden for og virkningerne af investeringer i det
bebyggede miljø. Hertil kommer et behov for socioøkonomiske konsekvensanalyser af den strategiske planlægnings effekter. Det gælder
især miljø- og storbyproblemer, der analyseres i en rumlig sammenhæng, bl.a. ved hjælp af GIS.
Forskningsindsatsen er primært koncentreret om eksempler fra Europa, men der arbejdes desuden med eksempler fra Østasien, U.S.A. og
Vestafrika.
Forskningsområdet er af relevans for kulturlandskabets udvikling og
ressourceforvaltning.
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Kapitel 5.
Geocentrets fælles opgaver
5.1.
Driftsmæssige
fordele ved
bygningsmæssigt
fællesskab

Der kan opnås en betydelig rationalisering og opgradering af en række faciliteter ved at gøre dem til fællesanliggender. Oplagt er det at
samle centrets bygningsdriftsaktiviteter såsom vedligehold, vagt,
driftspersonale og rengøring, men herudover kunne der være betydelige økonomiske og praktiske fordele ved at have fælles kantinedrift,
mødelokaler, magasiner, telefonanlæg og fælles (hoved)bibliotek.
Med hensyn til sidstnævnte funktion vil der stadig være behov for
mindre håndbiblioteker og specialesamlinger hos de enkelte parter i
Geocentret, men et samlet og generelt biblioteks- og informationssystem for det geologiske-/geografiske område vil indebære store fordele med hensyn til nye indkøb, udnyttelse af håndbogssamlinger, tidsskriftabonnementer m.v. Endvidere vil man kunne tilknytte tilstrækkeligt personale til at sikre medarbejdere og studerende bistand til
informationssøgning.
Endelig skal det nævnes, at på visse områder kunne det være hensigtsmæssigt at have værksteder og værkstedspersonale fælles for hele
Geocentret. Det gælder f.eks. på edb-området, men også til vedligeholdelse af apparatur.
Det skal dog bemærkes, at tilrettelæggelsen af disse fællesfunktioner
må tilgodese de enkelte institutioners opbygning og særlige arbejdsopgaver, spændende fra Geologisk Museums uadvendte publikumsfunktioner og universitetsinstitutternes mange studerende til GEUS´
forskningsmæssige engagementer med offentlige og private kunder.

5.2.
Fælleslaboratorier

Der har i en lang årrække været et omfattende laboratoriesamarbejde
mellem GGU og Geologisk Institut, som også har medført udlån og
udstationering af personale. DGU har gennem de seneste årtier
opbygget en meget betydelig laboratoriekapacitet, til dels inden for
felter, der også er dækket hos GGU/GI.
En betydelig grad af fællesdrift af en del laboratorier vil være en fordel for Geocentrets parter, dels fordi moderne apparatur har en så stor
kapacitet, at denne vanskeligt kan udnyttes fuldt ud af en enkelt bruger, dels fordi fællesdrift letter muligheden for løbende opdatering og
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udskiftning af apparaturet. Derudover indebærer fællesdrift en mulighed for rationalisering og optimal udnyttelse af personalets kvalifikationer. Endelig undgås dublering af laboratorier, hvilket betyder en
bedre udnyttelse af arealerne.
Centret vil blive så stort og med så mange højtkvalificerede medarbejdere, at visse særligt kostbare laboratorier vil kunne oprettes som
nationale instrumentcentre i lighed med det nu eksisterende isotopgeologiske instrumentcenter ved GI eller evt. som internationale centre. Avanceret analysekapacitet vil derved kunne tilbydes alle geoforskere i Danmark.
Der er dog også problemer knyttet til fællesdrift af laboratorier, idet
centrets forskellige parter stiller forskellige krav til laboratoriebetjeningen, som kan give anledning til konflikter, hvis arbejdet ikke er
nøje tilrettelagt, både hvad angår muligheden for at levere data i den
ønskede takt, og hvad angår tilfredsstillelsen af fortrolighedsklausuler.
Disse forhold må derfor tages i betragtning under projekteringen med
hensyn til placeringen af de enkelte laboratorier og til en evt. klassificering, hvad angår adgangen til laboratorierne, jf. bilag 7.
Endvidere må der udarbejdes modeller for administration af fælles
laboratorier, der dels klart sikrer de specielle hensyn, der er til Geocentrets enkelte parter, dels sikrer en klar ansvarsplacering og fordeling af udgifter til laboratoriernes drift og vedligehold. (Jf. kap. 7).
5.3. Fælles
instrumentarium

Fælleslaboratoriernes apparatur vil formentlig i væsentlig grad allerede være tilvejebragt eller tilvejesbringes gennem fælles finansiering og
fælles ansøgninger til forskningsråd og andre fonde. Men ud over
apparaturet i disse laboratorier råder centrets parter over et vidt spektrum af instrumentel og udstyr, der strækker sig fra mikroskoper og
andet optisk instrumentel, til felt- og boreudstyr samt tjenestebiler til
bl.a. feltbrug. Alle centrets funktioner er baseret på direkte adgang til
avanceret edb-udstyr, herunder adgang til fælles, koordinerede databaser vedr. ikke-fortrolige data.
En del af dette instrumentel vil være fast placeret hos forskerne, det
gælder f.eks. personlige computere og i mange tilfælde mikroskoper.
Andet udstyr kan med fordel placeres i instrument- og udstyrsdepoter. Det gælder f.eks. de mikroskoper, der skal anvendes af specialestuderende og i undervisningen. Feltudstyr vil typisk være samlet i
depoter, der forestår indkøb, vedligeholdelse og udlån af udstyret.
Fællesdrift af det her omtalte instrumentel og udstyr kan bestå i, at
der ansættes fællesfinansieret personale til varetagelse af depot- og
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værkstedsfunktioner, f.eks. ved at de deltagende institutioner overdrager administration og vedligeholdelse af udstyret til specialuddannet personale i depoterne, som f.eks. værktøjsmekanikere til vedligeholdelse af mikroskoper, geofysisk udstyr m.v., og edb-specialister til
vedligeholdelse og opdatering af edb-udstyret.
Alle centrets parter vil kunne opnå fordele og besparelser gennem den
her beskrevne fællesadministration og benyttelse af en betydelig del af
instrumentellet og andet udstyr. Planlægningen af Geocentret må tilgodese instrumentdepoternes arealbehov og placering.
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Kapitel 6.
Geocentrets samarbejdspartnere
I den nationale forskningsstrategi lægges der for det første op til, at
samfundets behov for forskning bliver fastlagt. For det andet at det sikres, at dansk forskning lever op til internationale kvalitetskrav, og for
det tredje at forskningsmidlerne bruges fornuftigt. Kun ved et effektivt
samspil mellem forskningen, erhvervslivet og det øvrige videnssystem
er det muligt at sikre, at forskningens resultater udnyttes optimalt.
Derudover lægges der med den nationale forskningsstrategi vægt på, at
danske forskningsmæssige prioriteringer sker i en international kontekst for bl.a. at opnå størst muligt udbytte af deltagelse i internationale programmer. Endvidere må forskningen sikres en solid forankring
i samfundslivet for at fremme det folkelige engagement i forskningsanliggender.
Det vil være afgørende at finde styrkepositioner i dansk forskning.
Hvor der findes forskning af høj kvalitet og relevans, skal forskningen
prioriteres. Dette er kriterierne, der vil blive skelet til, uanset hvilke
institutioner, der er aktive på forskningsfronten.Geocentret er et
eksempel på, at der etableres samarbejde mellem de stærkeste forskningsmiljøer på tværs af institutionsskel. Således deltager repræsentanter fra sektorforskningen, universitetet og grundforskningen i centret.
Som tidligere omtalt, vil Geocentret med 5-600 medarbejdere, 10001100 studerende og en årlig omsætning på 250-300 mio. kr. blive et
efter danske forhold stort forsknings-, uddannelses- og rådgivningscenter. Geocentret vil også have en betydelig styrke i europæisk og
international sammenhæng. Centret vil derfor tiltrække højt estimerede forskere, ph.d.-studerende og betydelige programmidler både nationalt og internationalt.
Institutionerne, som indgår i Geocentret, har en lang tradition for et
omfattende nationalt og internationalt samarbejde. Etablering af Geocentret vil skabe mulighed for en yderligere udbygning af dette samarbejde, fordi Geocentret vil blive en meget attraktiv samarbejdspartner.
GEUS indgår eksempelvis i dag nationalt i en række “murstensløse”
konstruktioner og samarbejder, herunder bl.a. ved deltagelse i “Petroleum Institut Uden Mure” (PETIUM) i samarbejde med DTU,
“Grundvandsgruppen” i samarbejde med DTU m.fl., drift af den
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marinegeologiske instrumentpulje i samarbejde med Aarhus Universitet, drift af C-14 dateringslaboratoriet i samarbejde med Nationalmuseet, samarbejdsaftale med Fysisk Institut på Århus Universitet om
benyttelse af “Tandemacceleratoren” til datering af små C-14 prøvemængder, samarbejdsaftale med Forskningscenter Risø m.fl. om
benyttelse af blydaterings (Pb-210) laboratoriet på Risø, samarbejde
inden for Danish Environmental Group (GEUS, DMU, Risø, VKI
og DTI), bl.a. ved deltagelse i “F&U-center for Rensning af Jord og
Sediment” og i samarbejdet i “Dansk Center for Pesticidforskning”.
GEUS har desuden et betydeligt samarbejde med flere ATV-institutter (VKI og DHI). Det er GEUS´s hensigt at fastholde og udbygge
alle disse samarbejdsrelationer.
På det internationale område indgår GEUS ligeledes i en lang række
internationale samarbejdsorganisationer bl.a. Forum of European
Geological Surveys (FORGES), EuroGeoSurveys (EGS), Coordinating Commiteé for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in
South-East Asia (CCOP) samt i talrigt bilateralt samarbejde med
institutter og enkeltforskere over hele verden. GEUS deltager i en
række multilaterale EU-programmer og deltager i EU-centret for
“Inland Waters” ved kontrakt med Miljøagenturet. Etablering af
Geocentret vil føre til, at det internationale samarbejde kan styrkes
yderligere.
Dansk Lithosfærecenters forskningsaktiviteter gennemføres i et
omfattende nationalt og internationalt samarbejde. Det nationale
omfatter, ud over Research Fellows fra de to værtsinstitutioner, GEUS
og GI/GM, Århus Universitet og Dansk Center for Telemåling og
Flyfotogrammetrisk Laboratorium, DTU. Det internationale samarbejde omfatter ud over en aktiv rolle i Ocean Drilling Project, samarbejdsprojekter med støtte af internationale fondsmidler, bl.a. i farvandene øst for Grønland.
Geologisk Institut og Geologisk Museum indgår i forpligtende nationale forskningsprojekter med ansatte ved Geologisk Institut, Århus
Universitet bl.a. om sedimentære riftbassiners opbygning og dannelse, processer i magmakamre og studier af lithosfæren i det danske
område, med kolleger ved Odense Universitet og Forskningscenter
Risø om undersøgelse af globale biologiske hændelser, med ansatte
ved Danmarks Tekniske Universitet om dannelse af ædelmetalmineraliseringer og med kolleger ved Nationalmuseet om kvartære klimaændringer. Endvidere har de isotopgeologiske laboratorier status
som nationalt center, medens mikrosondelaboratoriet fungerer som et
regionalt center for mineralanalyser.
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Internationalt foregår samarbejdet med et meget stort antal forskere
og forskergrupper, dels som personlige samarbejdsprojekter, dels som
led i større EU-støttede projekter som f.eks. PONAM- og QUEENprojekterne, der omhandler klimaændringer i det Nordatlantiske og
Euroasiatiske område; EUROPROBE-projektet, der integrerer geologiske og geofysiske studier af den europæiske lithosfære; Ocean Drilling Project; platinmetallers mineralogi og geokemi agpaitiske bjergarters mineralogi, samt et projekt til identifikation af skorpefragmenter i Baltikum.
Geograferne samarbejder især med de øvrige fag ved fakultetet og har
herudover et nært samarbejde med andre universitetsmiljøer: Aarhus
(botanik), RUC (telemåling), DTU (telemåling), KVL (jordbundsforskning). Desuden samarbejdes med sektorforskningsinstitutter
som DMU, Statens Planteavlsforsøg i Foulum, Risø, Skov- og
Naturstyrelsen, Skov og Landskab og Statens Byggeforskningsinstitut. Herudover med Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling,
VKI, DHI og Ørestadsselskabet. Ganske særligt er samarbejdet mellem Geografisk Institut og Kort- og Matrikelstyrelsen, der udover
forskningssamarbejdet indeholder et samarbejde om en ny uddannelse i geoinformatik, der blev påbegyndt i 1994.
GRI samarbejder om rådgivning og udredning med en række offentlige myndigheder, ministerier, amtskommuner, kommuner m.v. GRI
samarbejder med det EU-finansierede center for telemåling ISPRA i
Italien, og med Centret for økologisk forskning i Dakar, Senegal (telemåling). Med udenlandske universiteter samarbejdes med bl.a. University of Ghana, University of Ouagadougou (Burkina Faso), Toronto og Regina i Canada, Cranfield, John Moores University, (Liverpool) og Plymouth i UK, Kiel og Hamborg i Tyskland, Utrecht i Holland samt Uppsala og Lund. Blandt sektorforskningsinstitutter i
udlandet skal fremhæves det hollandske havforskningsinstitut, Senckenberg i Wilhelmshafen og det europæiske institut for bymiljø.
Den geologiske universitetsuddannelse og universitetsforskning foregår både ved Københavns og Aarhus Universitet (AU). Ved etableringen af Geocentret kunne man frygte, at centrets tiltrækningskraft blev
så stor, at det geologiske fagmiljø ved AU ville blive marginaliseret og
svækket. Dette er ikke udvalgets opfattelse. Tværtimod forventes en
etablering af Geocentret at medføre en betydelig samlet vækst og styrkelse af det geovidenskabelige fagområde i Danmark som helhed,
bl.a. gennem tiltrækning af et øget antal internationale forskere, af
flere internationale bevillinger m.v. Denne vækst vil også komme
geofagene ved AU til gode, fordi der eksisterer mangeårige, tætte samarbejdsrelationer mellem GEUS, GI og Geologisk Institut ved AU.
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Gennem Geocentret vil dette samarbejde blive styrket, bl.a. gennem
fortsat udbygning af de fælles instrumentpuljer, forskningsprojektsamarbejde, undervisningssamarbejde, ekspeditioner m.v.
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Kapitel 7.
Geocentrets organisation
7.1
Indledning

Det er det primære mål for Geocentret at styrke samspillet mellem
universitet og sektorforskningen gennem etablering af nye, reelle og
forpligtende samarbejdsrelationer inden for forskningsområdet,
undervisningsområdet og rådgivningsområdet. Organiseringen af
Geocentret skal sikre, at de organisatoriske rammer er af en sådan
karakter, at dette mål kan nås.

7.2.
Det eksisterende lovgrundlag

Det fremgår af Geocenterudvalgets kommissorium, at det er en forudsætning for udvalgets arbejde, at de enkelte deltagende institutioner i Geocentret bevarer deres ministerielle tilhørsforhold med de
opgaver, som de er sat til at varetage.
Disse tilhørsforhold og opgaver m.v. er følgende:
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforskningsinstitution, som er oprettet ved lov (lov nr. 864 af 23.
december 1987 samt lov om ophævelse af lov om Grønlands Geologiske Undersøgelse med tilhørende bemærkninger (lov nr. 408 af 14.
juni 1995), jf. bilag 8 og 9. I henhold til førstnævnte lov med tilhørende bemærkninger har GEUS til opgave at varetage geologisk
dataindsamling og kortlægning samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer
og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks (og nu også Grønlands) geologiske naturværdier.
GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi- og råstofspørgsmål. GEUS kan mod hel eller delvis betaling for offentlige eller private rekvirenter påtage sig opgaver
på de områder, hvor GEUS har særlige forudsætninger herfor. GEUS’s arbejde på Færøerne er reguleret gennem aftaler indgået med Det
Færøske Landsstyre. GEUS’s opgaver på Færøerne er analoge med
ovenstående.
GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsens formand og
indtil 8 medlemmer udpeges af miljø- og energiministeren. Medlemmerne skal repræsentere forskningen, Miljø- og Energiministeriet samt
erhvervsmæssig indsigt. 2 medlemmer vælges af og blandt GEUS’s
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medarbejdere. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af
GEUS, herunder godkendelse af arbejdsprogrammer, budgetter,
regnskaber og deltagelse i større projekter.
I indeværende folketingssamling har forskningsministeren fremsat
forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner, og GEUS vil iflg.
lovforslaget blive omfattet af loven.
Lovforslaget vil ikke medføre ændringer i GEUS´s ministerielle tilhørsforhold og arbejdsopgaver. Iflg. forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner vil GEUS fortsat kunne indgå i et forpligtende
samarbejde med de øvrige forskningsinstitutioner, som i fællesskab
udgør Geocentret.
Et af formålene med sektorforskningsloven er bl.a. at forbedre og styrke samarbejdet mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter
samt skabe en større åbenhed og mobilitet mellem forskere.
Geografisk Institut (GRI), Geologisk Institut (GI) og Geologisk
Museum (GM), alle Københavns Universitet (KU), er omfattet af
universitetsloven (lov nr. 1089 af 23. december 1992 om universiteter m.fl. samt ændringer, der følger af lov nr. 154 af 31. marts 1993).
I henhold til loven har KU til opgave inden for sine fagområder at
drive forskning og give videregående uddannelse indtil det højeste
videnskabelige niveau. KU skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskabet til videnskabens arbejdsmetoder og resultater. KU beslutter, hvilke uddannelser universitetet vil
udbyde, og hvilke studerende man vil optage. Udbudet skal godkendes af undervisningsministeren. Undervisningsministeren fastsætter
regler om uddannelserne og om adgang til disse.
Konsistorium er KU’s øverste kollegiale organ. Konsistorium varetager KU’s interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for KU’s langsigtede virksomhed og udvikling.
Konsistorium består af en formand - rektor - og 14 medlemmer. KU
er opdelt i flere hovedområder. GI, GM og GRI er alle tilknyttet Det
Naturvidenskabelige Fakultet (DNF). DNF ledes af et fakultetsråd,
som varetager hovedområdets faglige interesser gennem godkendelse
af hovedområdets udviklingsplan og budget inden for de rammer,
som konsistorium har fastlagt. Fakultetsrådet består af en formand,
dekanen, og indtil 14 medlemmer. Dekanen vælges for en 4-årig periode.
Ved hvert institut under fakultetet vælges en institutleder og en institutbestyrelse. Institutbestyrelsen består af en formand, institutlede-
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ren, og 3 medlemmer. Bestyrelsen fastlægger generelle retningslinjer
for instituttets virksomhed og udvikling og godkender instituttets
budget inden for de rammer, fakultetsrådet har fastlagt. Institutlederen varetager efter bemyndigelse fra rektor og efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen instituttets daglige ledelse, herunder planlægning
og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver med respekt for deres frie valg af
videnskabelige metoder.
GRI, GI og GM fungerer som selvstændige budgetmæssige enheder.
På det geologiske område forestår GI forskningen og undervisningen
i geologi. GI er ansvarlig for driften af forsknings- og servicelaboratorierne, som også stilles til disposition for GM´s medarbejdere. GM er
ansvarlig for den museale funktion og forestår driften af biblioteket,
der også benyttes af studerende og ansatte ved GI. Grundet det
snævre samarbejde mellem GI og GM er der udarbejdet en fælles
redegørelse for den aktuelle og planlagte forskning samt en fælles
udviklingsplan 1994-2000. GRI forestår undervisningen og forskningen i geografi og har egne laboratorier og eget bibliotek.
Undervisningsministeren kan godkende undtagelser fra universitetslovens bestemmelser efter forslag fra KU. Ministeren kan fastsætte
særlige regler for KU eller dele heraf, der varetager særlige opgaver,
eller hvor særlige forhold tilsiger det (§12, stk. 2).
Dansk Lithosfærecenter (DLC) er et forskningscenter etableret og
finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, og har en 5-årig bevilling fra 1. februar 1994 til 1. februar 1999. Oprettelsen, drift og
ledelse m.v. af centret er reguleret gennem en kontrakt, som er indgået mellem bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, centerlederen, KU og GGU (nu GEUS). GEUS og GI er værtsinstitutioner
for centret, som er placeret i Øster Vold 10-komplekset. Centret ledes
af en centerleder, som med hensyn til gennemførelse af den godkendte forskningsplan refererer til Grundforskningsfonden. Centret
er administrativt tilknyttet GEUS, som bl.a. varetager de centrale
administrative opgaver for centret, som bogholderi, personaleforhold.
7.3.
Forslag til
organisationsmodel

Nedenstående forslag til organisationsmodel sigter mod at styrke
samspillet mellem Geocentrets parter gennem etablering af reelle og
forpligtende samarbejdsrelationer inden for forskningsområdet,
undervisningsområdet og rådgivningsområdet.
Der er lagt vægt på, at organisationsmodellen er enkel og effektiv, at
den i videst muligt omfang baserer sig på de eksisterende organisationer, samt at den kan realiseres inden for den gældende lovgivning.
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Det foreslås, at der etableres et chefkollegium på 5 medlemmer, hvori
de to hovedinteressenter - Københavns Universitet (Det Naturvidenskabelige Fakultet) og GEUS er repræsenteret ved hver to medlemmer, som naturligt vil være institutlederne fra henholdsvis Geografisk
Institut og Geologisk Institut samt to medlemmer fra GEUS´s direktion.
Det foreslås, at Forskningsministeriet udpeger et udefrakommende
medlem, der skal godkendes af h.h.v. GEUS´s bestyrelse og KU´s
Naturvidenskabelige Fakultet efter indstilling fra chefkollegiet.
Udvalget har lagt vægt på, at chefkollegiet sammensættes paritetisk fra
de to hovedinteressenter KU og GEUS, idet udvalget dog har fundet,
at chefkollegiet bør udvides med et udefrakommende medlem, der
kan supplere chefkollegiets ekspertise. Et sådant medlem kan have sin
baggrund fra geovidenskabelig, erhvervsmæssig eller administrativ
virksomhed. Chefkollegiet vælger selv sin formand.
Chefkollegiets opgaver er omtalt nedenfor og bør fremgå af en statut
for Geocentret. Af statutten bør endvidere fremgå, at chefkollegiet
selv fastsætter sin forretningsorden under iagttagelse af de love og
bestemmelser i øvrigt, der gælder for henholdsvis universitetsinstitutterne og GEUS, d.v.s. at chefkollegiet tillægges den kompetence, som
vedkommende kompetente organer er enige om at overføre til chefkollegiet. I princippet kan beslutninger i chefkollegiet på grund af de
deltagende institutioners selvstændighed kun ske ved consensus.
Udvalget har overvejet, hvilken tilknytning lederen af Geologisk
Museum og lederen af DLC bør have til chefkollegiet. Begge institutioner er centrale elementer i Geocentret, uanset DLC´s særlige rolle
som et tidsmæssigt ikke fast defineret initiativ under Danmarks
Grundforskningsfond og Geologisk Museums placering uden for
Øster Voldgade 10 - komplekset. Dog er museets bibliotek placeret i
dette kompleks. Udvalget foreslår derfor, at de to ledere tilforordnes
chefkollegiet, hvilket ligeledes bør fremgå af statutten.
For at fremme den synergi, som er formålet med bygningsfællesskabet og de forpligtende samarbejdsrelationer inden for forskning,
undervisning og rådgivning, er det vigtigt, at chefkollegiet får mulighed for at initiere og stimulere sådanne fællesprojekter. Dette kan ske
dels gennem en koordinering af de enkelte institutioners planlægning
på de respektive områder på planlægningsstadiet, dels ved at chefkollegiet tilføres ressourcer til virkeliggørelse heraf. De interne midler vil
have karakter af de personaleressourcer og driftsmidler, som vedkommende institution får mulighed for at skyde ind i de konkrete fælles-
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projekter. Udvalget skønner, at der kan blive tale om betydelige ressourcer, der bindes i sådanne fællesprojekter, hvorfor det er vigtigt, at
dette sker med udgangsunkt i klare flerårige aftaler om de enkelte,
deltagende institutioners forpligtelser, og med godkendelse i de
respektive kompetente organer og under hensyntagen til de gældende
bevillingsregler.
Chefkollegiet bistås af et lille sekretariat, som bemandes af medarbejdere fra de deltagende parter. Sekretariatet forventes at skulle bestå af
en administrativ AC´er og 1-2 HK-medarbejdere. Derudover kan
sekretariatet og de medarbejdere i øvrigt, der bistår chefkollegiet,
udvides i overensstemmelse med de aftaler, parterne indgår f.eks. vedr.
kantinedrift, bibliotek, fælleslaboratorier, m.v.
Som hovedregel vil ansvaret for de enkelte, fælles driftsopgaver, jf.
nedenfor, blive varetaget af en af de deltagende parter. Dette vil navnlig være af betydning i indkøringsfasen.
Chefkollegiet har følgende opgaver:
at forhandle og forberede bindende og længerevarende aftaler mellem parterne på forsknings-, undervisnings- og rådgivnings området. Aftalerne godkendes af parternes kompetente organer d.v.s.
henholdsvis institutbestyrelse/fakultetsråd, GEUS´s bestyrelse samt
bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond,
● at sikre udmøntning, opfølgning og justering af de aftaler, der er
indgået mellem parterne,
● at tilrettelægge det konkrete samarbejde omkring de fysiske rammer,
herunder instrumentfællesskab, mødelokaler, auditorier, kantine,
bibliotek m.v., samt udstikke retningslinier for sekretariatets daglige
koordination af driften af Geocentret. Der indgås bindende aftaler
omkring driftsbidrag fra enkeltinstitutioner m.v. Det foreslås, at
ansvaret for drift og vedligeholdelse af konkrete laboratorier, instrumenter, kantine, mødelokaler, auditorier m.v. fastlægges entydigt,
således at GEUS er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af nogle af
fællesfaciliteterne, medens KU er ansvarlig for andre.
●

Hvad angår aftalerne på forskningsområdet bør bl.a. følgende
elementer indgå:
●

Med baggrund i Det Naturvidenskabelige Fakultets udviklingsplan
1994-2000, specielt de tilhørende udviklingsplaner for GI, GM og
GRI, i GEUS’s arbejdsprogrammer og strategiplaner, herunder
GEUS’s udviklingsplan 1995-2000, samt DLC’s arbejdsplaner,
identificeres områder, hvor der med fordel kan fastlægges fælles
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forskningsstrategier og forskningsprojekter.
Med baggrund i ovenstående opstilles på udvalgte områder fælles
forskningsplaner, som udmønter sig i konkrete samarbejdsprojekter
(gerne med deltagelse af eksterne partnere), herunder instrumentanskaffelser, egenfinansiering, ekstern finansiering, deltagelse af
ph.d.-studerende, specialestuderende, post.doc.-stipendiater m.v.
Forskningsplanerne med tilhørende samarbejdsprojekter godkendes
af parternes kompetente forsamlinger og indarbejdes i institutionernes arbejdsprogrammer og udviklingsplaner.
● Der sigtes mod at etablere samarbejdscentre og/eller forskningsprojekter med det private erhvervsliv, bl.a. ved brug af de offentlige
støtteordninger til fremme af forskningssamarbejdet mellem det
offentlige og det private erhvervsliv.
● Der sigtes mod at opbygge en fælles strategi på biblioteks-, arkiv-,
magasin- og databaseområdet, med en klar ansvarsfordeling mellem
parterne.
●

Hvad angår aftalerne på undervisningsområdet bør bl.a. følgende
elementer indgå:
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●

Der indgås aftaler om mobilitet og jobrotation, således at GEUS’s
seniorforskere og KU’s lektorer m.v. gennem bl.a. orlovsordninger
får mulighed for at foretage jobrotation i længere perioder (2-5 år).

●

Der indgås en samarbejdsaftale omkring finansiering, arbejdsfordeling og den nærmere procedure for udarbejdelse af opslag m.v. vedr.
professorater inden for de rammer, som er fastlagt i ansættelsesbekendtgørelsen og stillingsstrukturcirkulæret. Universitet er indstillet
på at opslå professorater, som ansættes ved universitet, men får
arbejdssted ved GEUS. Undervisningen udføres ved universitet.

●

Der indgås aftaler om gennemførelse af specialestudier, ph.d.uddannelse og post.doc.-stipendier inden for udvalgte forskningsområder.

●

Universitet vil opslå undervisningsstillinger på deltid - eksterne lektorater - jf. bestemmelserne i ansættelsesbekendtgørelsen, som vil
give mulighed for, at seniorforskere ved GEUS kan indgå i undervisningen ved GI og GRI på udvalgte områder. Derudover vil der i
særlige tilfælde være mulighed for at knytte ansatte ved GEUS til
universitetet gennem tildeling af titlen adjungeret professor.
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Hvad angår aftalerne på rådgivningsområdet bør bl.a. følgende
elementer indgå:
●

Der indgås aftaler om mobilitet og jobrotation, således at GEUS’s
seniorforskere og KU’s lektorer m.v. gennem bl.a. orlovsordninger
får mulighed for at foretage jobrotation i længere perioder (2-5 år),
hvilket indebærer, at ansatte ved KU kan indgå i GEUS’s rådgivnings- og udredningsopgaver for de statslige myndigheder, erhvervsliv m.v.

●

Der indgås aftaler om muligheder for frikøb af udvalgte medarbejdere ved KU til brug for rådgivning i konkrete sager, deltagelse i
konkrete rådgivnings- og udredningsprojekter m.v.

Geocentrets organisation
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Kapitel 8.
De fysiske rammer for et Geocenter
8.1.
Placeringsmuligheder

Til at huse et samlet Geocenter, har udvalget vurderet flere placeringsmuligheder.
Disse er:
●

et nybyggeri ved Nørrefælled på nogle af Undervisningsministeriets
ejede grunde,

●

en indplacering af centret i bygningskomplekserne Øster Voldgade
5-7 og 10 (se bilag 14), der i dag bl.a. huser Geologisk Museum,
Geologisk Institut, Geografisk Institut, Dansk Lithosfærecenter
samt GEUS (Østervold), det tidligere Grønlands Geologiske
Undersøgelse,

●

Kommunehospitalet samt

●

placeringer i andre områder.

Af disse muligheder er den sidstnævnte afvist p.g.a. for lange afstande
til de resterende dele af Universitetets Naturvidenskabelige Fakultet,
hvilket ville give et transportproblem for de studerende.
Endvidere er forslaget om en indplacering i det nuværende Kommunehospital afvist. Derudover må det anses for nærmest umuligt at
indrette laboratorier og værksteder i de fredede bygninger.
Tilbage af løsningsmuligheder har været at opføre et nybyggeri ved
Nørrefælled tæt på Universitetsparken, eller indplacere centret i bygningskomplekserne på Østervold.
Disse to løsninger er i det følgende beskrevet for så vidt angår konklusionerne, mens de til grund liggende undersøgelser er refereret i
bilagene 10-13.
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8.2.
Arealforhold

Udvalgets beregninger viser, at et samlet Geocenter skal bruge
følgende arealer i årene 1995 og 2004:
1995

Heraf Museet:
Øvrige Geocenter:

2004

25.300 m2 netto

30.300 m2 netto

4.000 m2 netto
21.300 m2 netto

4.800 m2 netto
25.500 m2 netto

I det nuværende bygningskompleks på Østervoldgade 10, der forudsættes at huse Geocentret, bortset fra Museet, er de brugbare lokaler
opgjort til ca. 23.800 m2, således at der i det nuværende bygningskompleks mangler ca. 1.500 - 2.000 m2 netto, for at arealbehovet i
den simulerede 2004 situation kan tilgodeses fuldt ud.
Det forventes dog, at dette resterende arealbehov ved en sådan fremtidig ekspansion vil kunne tilgodeses ved tilbygninger på grunden,
hvad der også af økonomiske og funktionelle årsager kan være hensigtsmæssigt, eller ved erhvervelse af nærliggende bygninger, intensivering af arealudnyttelsen via fællesudnyttelse af visse funktioner eller
ved en kombination heraf.
8.3.
Økonomi

Baseret på de opgjorte arealbehov er de samlede udgifter ved de to tilbageværende løsningsmodeller opgjort til følgende størrelser:
Nybyggeri ved Nørrefælled
Ombygning af Øster Voldgade 5-7 og 10

ca. 700 mio. kr.
190 mio. kr.

Mens nybyggeriet i sagens natur stiller helt nye og moderne lokaler til
rådighed, indebærer Østervoldgadeløsningen, at funktionerne indpasses i eksisterende bygninger.
Forslag til fordelingen af udgifterne på de enkelte parter fremgår af
kap. 9.
Det vil med det angivne beløb på 190 mio. kr. være muligt at tilgodese alle fremsatte ønsker på et fuldt acceptabelt niveau, hvilket en
gennemgang af de nuværende bygningers tilstand og lokalernes fremtidige brug har vist.
8.4.
Fordele og
ulemper ved de
to alternativer

Til fordel for en nybygningsløsning taler, at man derved kan “skræddersy” løsningen til de foreliggende behov uden et arealmæssigt overforbrug, således at de fysiske rammer kan komme så nær det ideelle
som muligt. Til gengæld må denne løsning vurderes at være over 3
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gange så dyr som en ombygning af Øster Voldgade 5-7 og 10.
Moderne lokaler vil bedre kunne tilpasses fremtidens krav til energiminimering og kræve mindre vedligeholdelse (årlig besparelse i
størrelsesorden 5 mio. kr.).
Endvidere vil det ikke være nødvendigt af flytte Statens Erhvervspædagoiske Læreruddannelse (SEL), som p.t. har til huse i Øster
Voldgade 10.
Placeringen af Museet i et nybyggeri må for publikum vurderes som
ringere end i dag, hvor det indgår i en “Museumspark” med Botanisk
have, Statens Museum for Kunst o.s.v.
Til fordel for ombygningsløsningen taler, at den er ca. 500 mio. kr.
billigere, og at den bevarer KU’s reservearealer ved Universitetsparken.
Endelig skal det påpeges, at der ikke inden for de nærmeste år vil være
mulighed for at afsætte og opprioritere så betydelige anlægsudgifter til
Geografi/Geologi inden for KU.
Samling af alle interessenterne i et Geocenter kan derfor ved et nybyggeri få et så langt tidsperspektiv, at idéen i realiteten må opgives.
8.5.
Valg af løsning

Idet gennemgangen har vist, at det arealmæssigt vil være muligt at
huse et fremtidigt Geocenter i Øster Voldgade 5-7 og 10 med en mindre arealforøgelse for at opfange et fremtidigt merbehov, og at dette
center vil kunne etableres for et beløb, der er ca. 500 mio. kr. mindre
end et nybyggeri, har udvalget besluttet at anbefale en placering af
Geocentret i Øster Voldgade 5-7 og 10.

8.6.
Forslag til
placering af de
enkelte institutioner inden for
Øster Voldgade
5-7 og 10

Hovedkonceptet for indretningen af bygningerne (se bilag 14) og placering af funktionerne vil være, at de enkelte institutioner i videst
muligt omfang holdes samlet, under skyldig hensyntagen til eksisterende placeringer, for hermed at undgå unødige flytninger, at udnytte eksisterende brugbare installationer og dermed begrænse ombygningsudgifterne. De enkelte enheder tænkes placeret efter følgende
plan, men andre placeringer er dog også mulige, idet den endelige
placering således først kan ske i forbindelse med bygherreudvalgsarbejdet:
●
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Museet fastholdes i det nuværende bygningskompleks på
Øster Voldgade 5-7.
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8.7.
Tidsplan for
Ombygningen

●

Et samlet GEUS forudsættes overvejende placeret i bygningerne 1 (i
dag SEL), 2 (i dag GGU) samt delvis 3 og 6, idet eksisterende laboratorier i bygning 6 fastholdes i deres placering.

●

Geologisk Institut fastholdes med sin hovedaktivitet i bygning 6,
men ellers i øvrigt med arealer i bygningerne 3,4 og 5.

●

Placeringen af nye fælleslaboratorier mellem KU og GEUS aftales
mellem parterne.

●

Geografisk Institut fastholdes med hele sin aktivitet i bygning 5,
bortset fra et bogmagasin i bygning 7 samt brugen af fællesauditorier i bygning 4. Instituttets bibliotek er forudsat flyttet til de glasoverdækkede lokaler i bygning 5´s indre gård.

●

Lithosfærecentret fastholdes med uændret arealforbrug i bygning 6.

●

Fællesfaciliteter, der udgøres af festsalen, centralkantine og biblioteker er placeret i bygning 4 og i bygningerne 5 og 7.

Da ombygningen indebærer, at der skal ske en omflytning af mange
funktioner og aktiviteter, er det nødvendigt at gennemføre ombygningen i etaper. Det forudsættes her, at KU’s lokaler ombygges først,
mens GEUS´ nuværende lokaler først ombygges efterfølgende.
De enkelte etaper omfatter følgende ombygninger:
1. etape:
Ombygning af centralområderne i etage 01 i bygningerne 3,4 og 5 til
undervisningslokaler, kantine og bibliotek, samt bibliotek i bygning 7.
2. etape:
Ombygning af bygningerne 5 og 6 til KU’s institutter og delvis
GEUS.
3. etape:
Ombygning af bygning 3 til GEUS og Geologisk Institut, samt af
bygning 1 og 2 til GEUS.
4. etape:
Geologisk Museum på Øster Voldgade 5-7.
Den samlede ombygningstid vil inkl. planlægnings- og projekteringsfaserne strække sig over ca. 4 år fra 1996 - 2000.
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8.8.
Det fremtidige
arbejde

50

Såfremt det besluttes at gennemføre nærværende ombygningsprojekt
af Østervold-komplekset, nedsættes et bygherreudvalg, med repræsentanter for samtlige fremtidige brugere, til at indgå i arbejdet vedrørende udarbejdelse af lokaleprogrammer, placering af funktionerne,
udarbejdelse af kravspecifikationer, medvirken ved afholdelse af
rådgiverkonkurrence, m.v.
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Kapitel 9.
Udgifter og finansiering ved fysisk
sammenlægning
9.1.
Samlede anlægsog etableringsudgifter

På baggrund af de opstillede modeller har man vurderet de direkte
ombygningsudgifter til 164 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører henholdsvis GEUS og KU. Der henvises til bilag 11 og 12.
Hertil kommer udgifter til et midlertidigt lejemål til GEUS, således
at dette kan samles på Thoravej i ombygningsperioden, samt erstatningslejemål i 1999 til SEL og diverse flytteudgifter, i alt 26 mio. kr.
Det bemærkes, at der ikke i den økonomiske vurdering er medtaget
udgifter til apparatur og videnskabeligt udstyr, idet dette forudsættes
finansieret via de respektive parters driftsudgifter.
For så vidt angår de fremtidige driftsudgifter efter indflytningen, kan
de ved Øster Voldgade løsningen opgøres til en årlig besparelse for
KU på 2 mio. kr. og formentlig en senere overførsel af sparede lejeudgifter på 9 mio. kr. til Geocentret. Der henvises til bilag 12 og 13.
Anlægs- og etableringsudgifterne giver følgende finansieringsbehov
for perioden 1996-2000:
1996
I alt 25

1997
52

1998
1999
mio kr.
54
55

2000

I alt

4

190

Efterfølgende er skitseret en finansieringsmodel, som alene skal opfattes som en mulig model for fordelingen af udgifterne ved den eventuelle etablering af et Geocenter.
1996 1997 1998 1999 2000 Ialt
mio. kr.
Undervisningsministeriet
(KU)
25
20 11
27
83
Miljø- og Energiministeriet
(GEUS)
14 19
4
4
41
Forskningsministeriet
(Strategieffektuering)
18 24
24
66
I alt

190
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Det er i oversigten forudsat, at en strategieffektuering sker via Forskningsningsministeriet, men den kan for så vidt også foregå helt eller
delvist ved en forhøjelse af KU´s og GEUS´ bidrag eller evt. ved privat finansiering. Det er vigtigt at notere, at der er tale om midler, som
ikke kun hentes inden for de bevillinger, der på indeværende tidspunkt er afsat til henholdsvis KU og GEUS.
Som tidligere fremført skal det bemærkes, at finansiering og dermed
beslutning om etablering af et Geocenter må indgå i forbindelse med
den almindelige udgiftspolitiske prioritering ved udarbejdelse af
FFL97, herunder i forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifterne.
Det skal dog bemærkes, at Undervisningsministeriet inden for de
allerede afsatte bevilingsmæssige rammer har tilkendegivet at ville
finansiere sin andel af udgifterne.
For så vidt angår driftsudgifterne skal bemærkes, at ekstraordinære
driftsudgifter under byggeriet i perioden 1996-99 (bilag 12) er medtaget i den samlede anlægs- og etableringsudgift på 190 mio. kr., herunder 3 mill. kr. om året i 3 år til midlertidig husleje for placering af
det tidligere GGU på Thoravej under byggeperioden. GEUS har i
byggeperioden udgifter til det hidtidige DGU lejemål på Thoravej på
netto ca. 9 mio. kr./år. Det er derfor forudsat, at GEUS fortsat dækker udgifter vedr. dette lejemål i byggeperioden, jf. bilag 13.
Ved indflytning på Øster Voldgade frigøres GEUS´s lejemål på Thoravej. Det forudsættes, at GEUS ophører med at betale husleje på
Thoravej ved indflytningen til Øster Voldgade. Lejemålet overtages af
Byggedirektoratet med henblik på anden statslig anvendelse. Kompensation for nettolejeudgiften overføres ved rammekorrektion til
Undervisningsministeriet. I det omfang lejen bortfalder (anvendelse
til anden brug eller opsigelse), tilbageføres beløbet til Geocentrets
anvendelse.
Rammekorrektionen på 11 mio. ved år 2000 (se bilag 13) vedrører
overførslen af driftsmidler fra Miljø- og Energiministeriet til Undervisningsministeriet ved overdragelse af lejemålet på Thoravej til
Undervisningsministeriet, samt lejekompensation for SEL. Beløbet
indbefatter den oprindelige DGU husleje på Thoravej på 8 mio. kr.
(niveau år 2000) samt 3 mio. lejekompensationen for SEL, hvilket
svarer til ekstra-huslejen ved den midlertidige overflytning af GEUS´s
Østervoldafdeling til Thoravej, og som Miljø- og Energiministeriet
må forventes at skulle erlægge permanent, dersom Geocentret ikke
realiseres.
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9.2.
Tidsplan og
bevillingsprocedure

Af hensyn til behovet for at kunne indarbejde ovennævnte investeringer i de forskellige ministeriers bevillingsrammer samt for at tilpasse forslaget de strategiplaner, som Forskningsministeriet arbejder
med, bør en samlet stillingtagen til investeringerne som nævnt ske i
forbindelse med den udgiftspolitiske prioritering vedr. FFL97.
Såfremt det besluttes at etablere centret, vil det fremme etableringen,
såfremt et aktstykke om centret kan vedtages inden sommeren 1996,
således at udbud af projekteringsydelsen kan ske over sommeren 1996
med start i efteråret og med en samlet ibrugtagning af centret ultimo
1999. Kan dette ikke nås, bliver der et halvt års forskydning af tidsplanen, således at centret først står færdigt i år 2000.
Det skal dog bemærkes, at det forudsættes, at universitetet starter en
række planlagte ombygningsarbejder snarest muligt, og at disse
ombygningsarbejder sker i respekt for den planlægning, der har været
omkring Geocentret, uden at præjudicere den.
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Kapitel 10.
Vurdering af virkningerne af en samling af GEUS
på Thoravej uden et fysisk samlet Geocenter
10.1.
Indledning

I nærværende kapitel 10 har Miljø- og Energiministeriet henholdsvis
Københavns Universitet, KU, givet deres egen vurdering af virkningerne af en udflytning af den tidligere Grønlands Geologiske Undersøgelse, GGU, fra Øster Voldgade 10 til Thoravej i Københavns NVkvarter, for såvidt der ikke oprettes et fysisk samlet Geocenter.

10.2.
Københavns
Universitets
vurdering af
virkningerne af
en udflytning
af det tidligere
GGU

Det fremgår af betænkningens tidligere afsnit, at GI/GM og GGU i
en 50-års periode har haft et omfattende og alsidigt forskningssamarbejde. På det formelle plan ved en fælles strategi for prioritering,
anskaffelse og gensidig adgang til forskningsfaciliteter, hvad enten
disse var placeret hos GI/GM eller GGU, og på det konkrete niveau,
i form af dagligt samarbejde mellem de enkelte forskere ved deltagelse i fællesprojekter, foredragsrækker etc., medens samarbejdet mellem
GRI og GGU har været begrænset.
I dag er den videnskabelige stab ved GGU og GI/GM af samme
størrelsesorden. Flytningen af GGU vil således betyde en halvering af
den geologiske forskergruppe på Østervold og være så omfattende, at
det naturligvis ikke kan undgå at påvirke den faglige aktivitet i Østervold 10 komplekset væsentligt og dermed skabe betydelige problemer
for forskningen og undervisningen ved GI/GM. Indflytningen af
Geografisk Institut til Østervold 10 i 1985 medførte et øget samarbejde, både for såvidt angår forskning og undervisning, med GI, idet
der før indflytningen kun var et meget begrænset samarbejde.
Laboratoriesamarbejde.
GI/GM har som en del af fællesskabet påtaget sig det faglige og økonomiske ansvar for anskaffelse, udvikling og drift af forskningslaboratorier især inden for den kemisk orienterede geologi. Der er almindeligvis tale om store investeringer, hvorfor det har krævet bevillinger
fra SNF eller ministerielle instrumenteringspuljer, senest ved etableringen af Dansk Center for Isotopgeologi.
Traditionelt har GGU medarbejdere ydet en væsentlig grundforskningsindsats inden for den “hårde” geologi. Denne aktivitet har, kombineret med GI/GM’s forskning, betydet, at man har kunnet retfær-
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diggøre en bredere laboratorieudbygning end GI/GM-gruppen forventeligt ville kunne bære. En nedgang i grundforskningsaktivitet
inden for dette område vil derfor kunne påvirke GI/GM´s muligheder for at opretholde og evt. udbygge den nuværende brede vifte af
grundforskningslaboratorier til skade for GI/GM´s grundforskning
samt ph.d.- og cand.scient. uddannelserne. Disse faciliteter har også
haft betydning for GGU’s råstofgeologiske aktiviteter.
Forskergrupper.
Forskningssamarbejdet mellem GGU og GI/GM har fungeret inden
for mange områder i både små og store grupperinger. Ved større opgaver af f.eks. råstofmæssig interesse har samlede aktiviteter i mange
tilfælde indledningsvis været udliciteret til GI/GM. Senere har GGU
etableret sin egen ekspertise, som derefter er indgået i et fælles
GI/GM - GGU samarbejde.
Aktuelt vil udflytningen af GGU medføre en deling af flere veletablerede og velfungerende forskergrupper. En af disse var udgangspunktet for etableringen af DLC. En anden har i en lang årrække
været centralt placeret inden for studiet af de sedimentære bassiner i
Grønland.
Bygningsfælleskabet har betydet, at hverken GGU eller GI/GM indtil nu har haft nødigt at frygte at nærme sig den kritiske masse af forskere inden for centrale områder. Efter en udflytning af GGU kan
GI/GM identificere flere områder med et bemandingsproblem f.eks.
malmgeologi. Ved nedlæggelsen eller en evt. flytning af DLC vil
andre områder komme til, f.eks. grundfjeldsgeologi.
Grønlandsforskning.
Traditionelt har Grønland stået centralt i forbindelse med GI/GM’s
forskning. Det er meget få ansatte ved GI/GM, der ikke i en længere
eller kortere periode har beskæftiget sig med geologiske problemstillinger i Grønland. Denne fokusering ved GI/GM kan aktuelt illustreres ved, at ca. 60% af de ph.d.-studerende, der har arbejdsplads på
Østervold, studerer materiale fra Grønland.
GI/GM´s fokusering på Grønland har medført, at GI/GM´s ansatte
indtil etableringen af DLC, har repræsenteret den alt dominerende
danske geologiske forskningsindsats i Grønland uden for GGU. Der
kan ikke herske tvivl om, at dette er betinget af det bygningsmæssige
fællesskab med GGU samt, at det forventeligt gradvis vil blive ændret, hvis bygningsfælleskabet ophæves. Dette vil efter GI/GM´s opfat-
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telse være til skade for den samlede geologiske forskning i Grønland.
Undervisning.
GI/GM´s ansattes forskningsaktivitet i Grønland har gjort det naturligt, at et stort antal studerende har gennemført deres specialestudium
på grønlandsk materiale. Lige så oplagt og uproblematisk har det
været at anvende prøver indsamlet af GGU og benytte GGU ansatte
som formelle eller uformelle vejledere.
I forbindelse med evalueringen af de geologiske uddannelser i Danmark i 1992 fremhævede det internationale panel: “The Geological
Institute benefits considerably from being housed in the same spacious building as the Greenland Geological Survey”. Ved en udflytning
af GGU vil de studerendes mulighed for dagligt at indgå i begge miljøer forsvinde til skade for bl.a. undervisningens bredde. Tilsvarende
forhold gør sig gældende for de ph.d.-studerende. For dem er det især
vigtigt, at de har den daglige kontakt med et aktivt og bredt grundforskningsmiljø.
Center “uden mure”.
Et center “uden mure” er karakteristisk ved at omfatte tværfaglige elementer, som bedst fremmes i et netværkssamarbejde fremfor ved en
lokaliseret satsning. GI/GM´s samarbejde med GGU har ikke haft en
sådan form. Det er KU´s opfattelse, at et center uden mure ikke kan
betragtes som et alternativ til et bygningsfællesskab mellem flere institutioner, hvor de ansatte, post.docs., ph.d.-studerende m.fl. har
mulighed for daglige faglige kontakter og derved fungerer som en
integreret forskergruppe med et samarbejdsperspektiv, der rækker ud
over gennemførelsen af en konkret opgave. Erfaring fra det hidtidige
samarbejde mellem DGU og GI/GM viser, at den fysiske adskillelse
er en væsentlig hindring for udvikling og fastholdelse af fælles forskermiljøer.
10.3.
Miljø- og
Energiministeriets vurdering af
virkningerne af
en udflytning af
det tidligere
GGU
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Den danske regering og Grønlands Landsstyre indgik den 14. november 1994 en “Aftale om den fremtidige udvikling omkring administrationen af Grønlands Råstoffer”. Aftalen dannede baggrunden for
sammenlægningen af Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) og
Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). I henhold til aftalen forpligtiger den danske regering sig til at fastholde det høje niveau for forskning, dataoparbejdning og analyse, der er etableret i forhold til Grønland i de institutioner, der hidtil har været knyttet til råstofforvaltningen, herunder det tidligere GGU. Ved sammenlægningen af

Vu r d e r i n g a f v i r k n i n g e r n e a f e n s a m l i n g a f G E U S p å T h o r a v e j u d e n e t f y s i s k s a m l e t G e o c e n t e r

Betænkning om Geocenter

DGU og GGU er der skabt mulighed for, at det geovidenskabelige
arbejde - herunder ikke mindst mineralefterforskningen og olie- og
gasefterforskningen i Grønland - kan trække på den samlede ekspertise, som er opbygget gennem årene i DGU og GGU. Der er sket en
opprioritering af Miljø- og Energiministeriets arbejde med Grønlands
råstoffer, herunder af GEUS´s geovidenskabelige indsats i Grønland i
de kommende år.
Hovedformålet med oprettelsen af GEUS er at etablere en national
geologisk undersøgelse, som skal virke både inden for det danske rigsfællesskab, Danmark, Grønland og Færøerne, og internationalt, og
som er komplet i den forstand, at den dækker alle væsentlige geologiske fagdiscipliner. Ved sammenlægningen af DGU og GGU skal de
tilgængelige ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for rigsfællesskabet. Opbygning af parallelkompetence i Miljø- og Energiministeriet skal undgås. GEUS skal ud over forsknings- og udviklingsopgaverne, kortlægningsopgaverne, databank- og overvågningsopgaverne
løse en lang række rådgivningsopgaver for Miljø- og Energiministeriets administrative styrelser, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen,
Energistyrelsen og Råstofforvaltningen for Grønland.
En afgørende forudsætning for, at ovenstående mål kan realiseres i
praksis, er et tæt og dagligt samarbejde mellem de tidligere DGU- og
GGU-medarbejdere - typisk i projektgrupper - på tværs af de tidligere institutionsgrænser, idet de enkelte faglige geologiske specialister vil
blive nyttiggjort både på dansk, grønlandsk og færøsk område eller
internationalt alt afhængigt af, hvor der er behov for deres indsats.
Det tætte og daglige samarbejde om løsning af forsknings- og rådgivningsopgaverne kræver, at medarbejderne fra de to tidligere institutioner fysisk flytter sammen.
Det hidtidige bygningsmæssige fællesskab mellem det tidligere GGU
og KU har indebåret en række fordele. Disse fordele er udførligt
omtalt i nærværende betænkning, idet det hidtidige bygningsmæssige fællesskab mellem GGU/GEUS og KU udgør det erfaringsgrundlag, hvorpå forslaget om etableringen af et fysisk Geocenter mellem
GEUS og KU på Østervold hviler.
Udflytning til Thoravej.
Såfremt et fysisk Geocenter på Østervold ikke realiseres, er det Miljøog Energiministeriets hensigt at samle GEUS fysisk i Rentemestergården på Thoravej i København. For GEUS vil den bedste
løsning i denne situation være, at instituttet hurtigst muligt overtager
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alle lejemål i Rentemestergårdskomplekset, hvor hele institutionen vil
kunne huses. Herudover vil det være nødvendigt med et lejemål på
f.eks. Dortheavej (ca. 200 m fra Thoravej 8) til opbevaring af udrustning til ekspeditionerne til Grønland samt udvidelse af GEUS’s lejemål i Titangade 9C til samling af instituttets magasiner(prøvesamlinger), depoter m.v.
Denne lejeløsning vil koste en engangsudgift på ca. 20-25 mio. kr.
inkl. flytning af GGU/GEUS og genopbygning af laboratorier, samt
evt. flytning af eksisterende lejere. Huslejen for instituttet vil stige
med ca. 5,5 mio. kr. excl. moms pr. år. Herfra skal trækkes ca. 1,5
mio. kr., som GEUS betaler til KU i driftsbidrag på Østervold, d.v.s.
en nettostigning i GEUS´s husleje på ca. 4,0 mio. kr. pr. år til en samlet husleje for instituttet på ca. 16 mio. kr.
For Miljø- og Energiministeriet vil det i en situation, hvor der ikke
investeres i et fysisk Geocenter på Østervold, være afgørende at sikre,
at det frugtbare samarbejde mellem GEUS og GI/GM/GRI fortsat
kan udvikles inden for de givne rammer. Med det tidligere GGU placeret på Thoravej vil der være et stærkt ønske i GEUS om et tæt samarbejde med KU. Dette gælder specielt omkring de “hårde” bjergarters geologi og de kulbrinterelaterede fagdiscipliner vedr. Grønland,
men også i mere globalt-orienterede forskningsopgaver, idet Dansk
Lithosfærecenter forbliver på Østervold. Der vil desuden være behov
for at forhandle en ny samarbejdsaftale på laboratorieområdet til
erstatning for den, der må opsiges i forbindelse med GGU/GEUS´s
udflytning på Thoravej.
Forholdene omkring de hårde bjergarters geologi kræver speciel
opmærksomhed. Der er i ledelsen og bestyrelsen for GEUS vilje til at
modvirke de mulige negative virkninger, som en udflytning af det tidligere GGU fra KU evt. kan få for enkelte fagdiscipliner inden for den
“hårde” geologis område. På dele af disse fagdiscipliner er der i dag
ansat relativt få forskere ved GGU/GEUS GI/GM. Disse forskergrupper bliver fysisk adskilt ved GGU/GEUS udflytning. I henhold
til aftalen af 14. november 1994 mellem den danske regering og
Grønlands Landsstyre skal det sikres, at det høje niveau for forskning,
dataoparbejdning og analyse, der er etableret i forhold til Grønland i
de institutioner, der tidligere var tilknyttet Råstofforvaltningen for
Grønland, bliver fastholdt. Bestyrelsen for GEUS er specielt opmærksom på denne aftale og har af samme grund besluttet at planlægge og
overvåge ressourceforbruget på grønlandsområdet nøje. Endvidere er
bestyrelsen indstillet på at træffe beslutninger, der kan imødegå eventuelle problemer på området i forbindelse med udflytningen f.eks ved
evt. at tilføre enkeltområder nye ressourcer. Andre dele af grønlands-
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forskningen f.eks. vedr. oliegeologi og klimaforskning, vil blive styrket betydeligt ved den fysiske sammenflytning af GEUS på Thoravej.
Det må understreges, at selv om visionen om opbygning af et fysisk
Geocenter på Østervold må opgives, er det Miljø- og Energiministeriets opfattelse, at der fremover fortsat finder højt kvalificeret forskning, undervisning og rådgivning sted inden for geovidenskaberne
både på KU og GEUS. Endvidere vil der være andre muligheder for
at udbygge og intensivere samarbejdet mellem universitetet og
GEUS. Sådanne muligheder er nærmere omtalt i det følgende.
Geocenter “uden mure”.
I en situation uden et bofællesskab, vil samarbejdet mellem KU og
GEUS nødvendigvis få en anden karakter. Samarbejdet kan i denne
situation med fordel udvikles inden for rammerne af et “Geocenter
uden mure”. Udviklingsperspektiverne for de deltagende institutioner
i en sådan konstruktion er kort beskrevet i det følgende.
Et Geocenter “uden mure” kan etableres ved, at der mellem Miljø- og
Energiministeriet ved GEUS, KU og Forskningsministeriet indgås en
rammeaftale om etablering af et “murstens-løst” Geocenter. Heri skal
indgå de elementer i Geocenter-visionen, som kan realiseres uden en
egentlig fysisk sammenflytning. Samarbejdet skal både omfatte forsknings-, rådgivnings- og laboratorie- samt uddannelsesområdet. Det
vil i så fald være naturligt, at centrets rammer bliver udvidet til også
at omfatte Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
GEUS indgår som det er nærmere omtalt i kapitel 6, i dag i en lang
række lignende “murstensløse” konstruktioner og samarbejder. Erfaringerne fra disse “murstensløse” samarbejder viser, at mulighederne
for at intensivere og udvikle samarbejdet mellem GEUS og KU i et
sådant Geocenter i høj grad vil komme til at afhænge af, i hvilken
udstrækning der kan tilvejebringes et bevillingsgrundlag til at gennemføre konkrete samarbejdsinitiativer på forsknings-, uddannelses-,
og rådgivningsområdet. Fastlæggelsen af et sådant bevillingsgrundlags
eventuelle størrelse vil skulle ske gennem konkrete forhandlinger mellem Forskningsministeriet, Miljø- og Energiministeriet/GEUS,
Undervisningsministeriet/KU og Finansministeriet. Sådanne forhandlinger er ikke gennemført i forbindelse med nærværende
udvalgsarbejde.
I det følgende skal udviklingsperspektiverne i et Geocenter “uden
mure”, således som de ses af Miljø- og Energiministeriet, kort gennemgås på de enkelte områder.

Vu r d e r i n g a f v i r k n i n g e r n e a f e n s a m l i n g a f G E U S p å T h o r a v e j u d e n e t f y s i s k s a m l e t G e o c e n t e r

59

Betænkning om Geocenter

Forskningsområdet.
På basis af KU’s og GEUS’s forskningsstrategier vil der inden for
rammerne af et fremtidigt forskningssamarbejde kunne identificeres
områder, hvor der med fordel kan fastlægges fælles forskningsstrategier.
● Inden for rammerne af en fælles forskningsstrategi kan der gennemføres fælles forskningsprojekter sammen med KU og andre
forskningsinstitutioner, i lighed med hvad der kendes fra andre centre uden mure f.eks. Grundvandsgruppen under det Strategiske
Miljøforskningsprogram.
● Det vil være muligt at aftale et samarbejde omkring etablering og
samdrift af laboratorier mellem GEUS og KU. Et sådant samarbejde vil hovedsagelig dreje sig om at “bytte” serviceydelser. Fælles indsats i forskningslaboratorierne vil kræve, at der sikres særskilt finansiering hertil.
● For at fremme forskningssamarbejdet vil det være hensigtsmæssigt
at friholde og anvende en række arbejdsværelser og projektrum på
Østervold og Thoravej til at samle projektgrupper over længere perioder med deltagere fra begge institutioner.
●

Undervisningsområdet.
Der kan indgås aftaler om, at der efter opslag kan ansættes seniorforskere fra GEUS som eksterne lektorer på KU.
● Der gennemføres jobrotation, således at GEUS medarbejdere for et
semester eller mere tilknyttes undervisningen på KU.
● GEUS inddrages i forbindelse med gennemførelse af ph.d.uddannelser.
● GEUS inddrages i forbindelse med gennemførelse af post-doc
stipendier.
● Der indgås aftaler vedrørende tilknytning af specialestuderende til
GEUS i forbindelse kandidatuddannelsen ved KU.
●

Rådgivningsområdet.
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●

Der gennemføres jobrotationer, hvor forskere placeres i GEUS i forbindelse med gennemførelsen af større udrednings- og rådgivningsopgaver.

●

Der gennemføres frikøb af forskere, som placeres i GEUS i forbindelse med eksternt finansierede udrednings- og rådgivningsopgaver.
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Kapitel 11.
Summary, incl. proposals and
recommendations
11.1.
Introduction

In the last few decades, the geosciences have been an important factor in the development of society, especially in the production of raw
materials, energy supply, supply of clean drinking water, and the environment in general. In order to ensure continued development, geosciences are included in the process initiated by the Ministry of Research and Information Technology to establish a national research strategy. The Ministry assisted by the Danish Natural Science Research
Council (SNF) is responsible for the strategy work of the natural sciences, including the geosciences.
In addition, the Ministry of Research and Information Technology
has appointed a subcommittee to broadly analyze the geosciences,
including the significance of the geosciences to society, and collaborative relationships in general.
The committee work is timely as changes in the geographic location
of the former two geological surveys have been precipitated by the
merging of the surveys and the formation of GEUS. These relocations will be of importance both to GEUS and to the University of
Copenhagen.
The proposed creation of a Geocentre involves the following
institutions:
Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) under the
Ministry of Environment and Energy (GEUS is a merger of the former Geological Survey of Denmark (DGU) and the Geological Survey of Greenland (GGU)). Geological Institute (GI), Geographical
Institute (GRI), and Geological Museum (GM) under the Faculty of
Science at the University of Copenhagen, and the Danish Lithosphere Centre (DLC) which is a research initiative established by the
Danish National Research Foundation. DLC is presently housed by
GI and former GGU at the Øster Voldgade complex and is administered by GEUS.
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11.2.
Purpose and
background

The purpose of the committee work has been to investigate the possibility of creating a scientific centre of international status in Denmark, to undertake research, education and advisory functions within
the geosciences. In this report the centre is referred to as the Geocentre.
The aim of the National Research Strategy is to ensure closer collaboration between the universities and the sector research institutions.
Such closer relationships will enhance both the social relevance and
quality of research and the education of undergraduates. Ultimately,
society also benefits as the net result is an improvement in the quality of the advice provided for the political and administrative authorities and better qualified graduates as future employees in the industry
and the public advisory and administrative sector.
A unique opportunity to realize such a collaboration has arisen within
the geosciences due to the recent merger between DGU and GGU to
form GEUS. It is well-known that the full benefits of such a merger
are only derived if the merged institutions are located within the same
physical premises. At present, GGU profits from sharing premises
with GI and GRI, under the auspices of the University of Copenhagen. This close collaboration between GGU and the university with
regard to teaching and research - not least with respect to the exploration of Greenland - would be further strengthened by locating
GEUS within these premises.
In the opinion of the committee, the formation of a Geocentre as a
centre for geosciences will represent a breakthrough for closer collaboration between public sector research and basic research in other
fields. The organization suggested in this report may thus provide a
model for such future development.

11.3.
The profile of
the Geocentre

The institutions making up the Geocentre cover a broad spectrum of
geoscientific subjects. The profiles of the individual institutions and
their priority areas will be established according to the development
plans of the individual institutions.
With the creation of a Geocentre, the following will become the
dominant research areas; in a number of these fields, the centre will
be amongst the leading geoscience research institutions internationally.
Geology of the Earth's crust
Geology of sedimentary basins
Palaeobiology
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Groundwater
Surficial geology and geomorphology, including the
Greenland ice-cap
Circulation of nutritients and energy in ecological systems
Urban and regional geography
These geoscience subjects are of major importance to society, for
example with respect to mineral and hydrocarbon exploration, drinking water quality, provision of raw materials, monitoring climate
change, environmental monitoring and planning, and planning of
land-use. It is of the utmost importance that society obtains the most
qualified research and advice in these areas and that furthermore students in these fields receive the most relevant and up-to-date training.
In the opinion of the committee, Danish research, education and
advisory functions within the geosciences are best promoted by grouping the said institutions into a Geocentre. It should be stressed that
the formation of a Geocentre represents the most appropriate solution for the geoscience institutions located in the Copenhagen area
given that major physical and organizational changes are, in any case,
underway.
The creation of a Geocentre will open up a range of perspectives
within research, education and advisory matters:
A research centre with strong research groups and modern laboratories will be extremely attractive to foreign researchers and this will
strengthen the internationalization of Danish research within the
geosciences.
● The centre will act as the gateway to geoscience research in the
Arctic region and provide logistics for international scientific expeditions.
● Research that spans institutional and political borders is able to
combine the basic research strengths of the universities with the
more user-oriented know-how of the public sector research institutions.
● An integrated and coordinated use and development of the laboratory facilities will ensure the optimal utilization of resources and
provide possibilities for joint investment in advanced and expensive equipment.
● The Geocentre will be able to offer a broad range of scientific subjects within geology, geography and applied geophysics for the c.
1000 students at BSc. and MSc. levels.
● A large number of specialists will be available to assist the research
training of 50-100 PhD-students, supported by a full range of specialized laboratories.
●
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Senior research scientists from the public sector research institute
will be able to act as part-time teachers within a number of applied
subjects.
● The large number of scientists representing wide professional skills
combined with sophisticated laboratory facilities will ensure the
optimal background for advising the authorities.
● University scientists will be able to advise on topics within their areas of special expertise; this may include both major fact-finding initiatives and ad hoc evaluations.
● Interdisciplinary skills at the Geocentre will increase the understanding of the interaction between nature and society in connection
with advisory assignments concerning raw materials, environment,
physical planning and assistance to developing countries.
● The presence of both basic research and applied research and development in a joint research environment will increase the interaction with industry.
●

There will be a continued need for close coorporation between the
various units of the Geocentre and the Technical University of Denmark (DTU), a number of other university institutes, especially at the
University of Aarhus (AU), and other public sector research institutions, e.g. the National Environmental Research Institute (DMU).
Indeed, the creation of such a Geocentre can only result in a general
rise in the level of geoscience research in Denmark since the centre
will represent a better qualified partner for "external" collaboration.
The structure of the centre will, in itself, facilitate such collaboration.
Internationally, the Geocentre will also represent a more attractive
partner for scientific collaboration since it will exceed the "critical
mass" with respect to science, administration and economy. It will
thus be ideally suited for collaboration with foreign research institutions in major projects. The centre will also be in a position to assume leadership in large international programmes, such as the EU
framework programmes. The centre will furthermore be able to
undertake the leadership of geoscience research in the Arctic.
11.4.
The tasks of
the Geocentre

The committee has analyzed the tasks of the Geocentre in order to
specify the advantages (and possible disadvantages) with respect to
locating the Geocentre insitutions at the same site. The advantages
can be broadly described as:
Physical and economic advantages of large-scale operations
Research advantages
● Teaching advantages
● Advisory advantages.
●
●
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The physical advantages are primarily the strengthening and rationalization of service functions such as library functions, laboratories,
instrument storage and management, scientific collections, field equipment, canteen facilities, etc. These advantages are the result of more
intensive usage, avoiding unneccessary overlap, joint investment in
expensive and advanced equipment, and reducing running costs, e.g.
energy, cleaning, security etc.
On the research side, the advantages of the Geocentre result from the
fact that the work programmes for GEUS and the strategy plans for
the University can be prepared in parallel, thus allowing for joint projects, shared work loads, agreements regarding staffing, purchase of
equipment, student assistance, etc. In addition, the common working
environment allows for a free exchange of professional ideas and opinions during chance meetings in corridors as well as at joint workshops and symposia, in laboratories, the library, the canteen, etc.
With respect to teaching, the Geocentre will stimulate researchers at
GEUS to become part-time university teachers and increase the chances for senior research scientists at GEUS to become professors. The
creation of the centre will also give the university more ready access
to scientists from a broader scientific environment for teaching purposes.
Within the sphere of advisory work, agreements concerning job rotation and leave of absence will enable employees at the University of
Copenhagen to more readily undertake advisory duties for national
authorities and the private sector.
A number of the advantages outlined above will to some extent also
be present without the creation of a physically united Geocentre. It is
the opinion of the committee, however, that a Geocentre with a coordinating body at the level of senior management will to a larger extent
provide the opportunity of realizing and fully utilizing the potential
of the participating institutions.
In order to avoid any disadvantages that may arise from the creation
of a Geocentre, it is essential that clear guidelines for the organization of the centre and the terms of references are established. Otherwise, the Geocentre may not attain the desired synergy but may result
in increased bureaucracy and inefficiency. It is important to continue
and further develop coorporation with partners outside the centre,
both nationally and internationally, in order to avoid any tendencies
towards a blinkered, complacent outlook.
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11.5.
The organization of the
Geocentre

In the mandate of the committee, it is stipulated that no changes
must be made to the position of GEUS as a scientific, advisory institution under the Ministry of Environment and Energy nor to the
position of the university institutes under the Faculty of Science at
the University of Copenhagen with their research and teaching commitments. It has been the aim of the committee within this framework to outline an organizational model which benefits as much as
possible from the joint building facilities while, at the same time,
respecting the competent bodies of the respective ministries.
The committee suggests that a Geocentre management is established
in order to coordinate the joint assignments of the centre. It is proposed that the Geocentre management consists of 5 members, 2 from
the University of Copenhagen, 2 from GEUS, and one member
appointed by the Ministry of Research and Information Technology,
who has to be approved by the Board of Governors of GEUS and the
Faculty of Science at the University of Copenhagen following the
recommendation of the management. The Geocentre management
performs its duties within the terms of legislation covering the cooperating institutions.
It is suggested furthermore that:
The Geocentre management chooses its own chairman and establishes its own procedures.
● The managers of GM and DLC are affiliated to the Geocentre
management.
● The Geocentre management may initiate and stimulate joint projects, partly through coordination of the planning by the participating institutions and partly by granting resources in agreement with
the rules of competence of the involved parties.
● The rules of procedures covering the activities of the Geocentre should stipulate the cooperation and coordination sphere of the Geocentre management and the centre.
● The Geocentre management is assisted by a secretariat staffed by the
participating institutions.
●

11.6.
The building
facilities and
financing of
the Geocentre
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The committee has investigated various possibilities for the physical
location of a Geocentre. On economic grounds, primarily, a location
in the building complex at Øster Voldgade 10 is recommended. This
location, close to the Geological Museum at Øster Voldgade 5-7, will
provide the optimal setting for the centre seen both from a short term
and long term perspective. It will furthermore provide an outstanding
location in central Copenhagen and form part of the surrounding scientific and museum environment. Construction and rebuilding of
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the centre will stretch over a 4 year period from 1996 until 2000.
The total expenses connected with locating the Geocentre at Øster
Voldgade are estimated to be 190 million Danish kroner. The final
decision on the establishment of a Geocentre, and the division of the
financial load, is ultimately linked to the overall national budget priorities, particularly concerning construction, when the budgets for
1997 and subsequent years are negotiated. In this context, the ranking of special fields of interest of the individual ministries must be
taken into account, especially with respect to the professional and
political research priorities specified under the National Research
Strategy. If the decision is made to establish the centre, the expenses
will be divided over a four year period.
The committee has drafted a financing model for the distribution of
the establishment costs, including the secondary costs connected with
moving and construction work. The Ministry of Education has
expressed prior intention of financing its share of the expenditure
through already appropriated means.
Should the financial backing not be forthcoming, it is the intention
of the Ministry of Environment and Energy to locate GEUS (the
merged institutions DGU and GGU) in one building complex at
Thoravej. According to the Ministry of Environment and Energy, the
full advantage of the merger of the two institutions will only be obtained through locating the institutions in the same building. The University of Copenhagen, however, fears that the removal of the former
GGU from the Øster Voldgade complex will have consequences for
research and teaching due to the diminishing of the research environment. DLC has stated that this institute intends to remain at
Øster Voldgade should GEUS be located at Thoravej.
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Kapitel 12.
Pingaarnersiuineq ataatsimiititaliallu
siunnersuutai inassutigisaalu
12.1.
Aallaqqaasiut

Nunarsuup pissusiinik ilisimatusaatit ukiut kingulliit qulit ingerlanerini inuiaqatigiinnik ineriartortitsinermi, ilanngullugit pingaartumik
atortussiassanik qalluinermi, nukimmik pilersu-inermi, imermik
imigassamik minguitsumik pilersuinermi aammalumi mingutsitsinaveersaarinermut tunngasutigut pingaaruteqarluinnarsimapput.
Nunarsuup pissusiinik ilisimatusaatit ineriartortittuarumallugit fagit
tamakku nunamut tamarmut pingaarutilitsigut pilersaarusiornermi,
Ilisimatusarnermut ministereqarfiup aallarnigaani, inissinneqartussaapput. Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd pinngortitamik
ilisimatusaatit, ilanngullugit aamma nunarsuup pissusiinik ilisimatusaatit, pingaarutilitsigut pilersaarusiorneranik ingerlatsisuuvoq.
Tamatuma saniatigut Ilisimatusarnermut ministereqarfik allequttatut
ataatsimiititaliorpoq, nunarsuup pissusiinik ilisimatusaatinik, ilanngullugit suliat tamakkua nunami sumi inissinnissaannik suleqatigiinnermullu tunngassutilinnik, misissueqqissaarisussamik.
Ataatsimiititaliap sulinera piffissamik eqquineruvoq, pissutigalugu
siuningaaniit naatsorsuutigisariaqarmat nunarsuup pissusiinik misissuiffiit kinguliini taaneqartut inissitaanerisa allannguuteqartitaajumaarnissaa GEUS-imik pilersitsinerup nassatarisaanik, GEUS-imut taamatullu Københavns Universitetimmut sunniuteqarumaartussamik.
Geocenterimik pilersitsinissamik siunnersuummi misissuiveqarfiit
makku ilaatinneqarput:
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljø- og
Energiministeriap ataaniittoq, siornatigut suliffeqarfiusimasut Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) aamma Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU), Geologisk Institut (GI), Geografisk Institut (GRI) aamma Geologisk Museum (GM), Københavns Universitetimi pinngortitamik ilisimatuutut ilinniarfimmut atasuusoq, kiisalu
Dansk Lithosfærecenter (DLC), Dansk Grundforskningsfondimit
pilersitatut ilisimatusarnernik suliaqarfiusoq, ataatsimut katigunneraat. DLC GGU-mi GI-milu allaffeqarfeqarpoq pisortaaffiginninnikkullu GEUS-imut atatitaalluni.
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12.2.
Siunertarisat
tunuliaqutaasullu

Ataatsimiititaliap sulineranut siunertaritinneqarsimavoq nunarsuup
pissusiinik ilisimatuutut misissuinernut, ilinniartitsinernut siunnersuinernullu eqiteruffiusumik nunani allani pissuseqataanut nallersuunneqarsinnaasumik - ulluinnarni Geocentermik taagorneqartumik Danmarkimi pilersitsinissamut periarfissamik misissuinissaq.
Danmarkimi ilisimatuutut misissuinernik pilersaarusiornerup ilagaa
ingerlassat soorlu universiteteni taamatullu immikkoortortaqarfittut
misissuiveqarfinni pisut suleqatigiinnerulersinnissaat. Taamatut
ataqatigiilluarnerunissaq pisariaqartinneqarpoq ilisimatuutut misissuinerup pinngaaruteqarneranut pitsaassusissaanullu iluaqutaasussaammat, misissuisutut ilinniagaqartunut iluaqutaasussaammat minnerunngitsumillu inuiaqatigiinnut, tamatumuuna naa-lakkersuinikkut
pisortaaffiginninnikkullu pisortaniit pitsaanerusumik siunnersorneqartalersussanut, iluaqutaasussaammat siunissamilu ungasinnerusumi ilinniarluarsimanerusut inuutissarsiutitut ingerlatalinni pisortallu siunnersuisarfiini aqutsiveqarfiinilu atorfinitsitaasalissammata.
Nunarsuup pissusiinik ilisimatusaatit tungaasigut taamatut suleqatigiinnerup piviusunngortinnissaanut tamanna periarfissatuaavoq.
DGU GGU-lu suliffeqarfittut ataatsimut katiguteqqammerput GEUS. Nalinginnaasumik paasineqarpoq taamatut katigunneq aatsaat pissarsiviulluarsinnaasoq katiguttut illumi ataatsimi ataatsimut
suliffeqarfeqassappata. GGU GI-mik GRI-millu initigut ataatsimoorussereerpoq pissarsiviulluartumik Københavns Universitetemut
atasumik.
Suleqatigiilluarneruneq tamatumuuna GGU-p universitetellu akornanni ilisimatuutut misissuinerni atuartitsinermilu anguneqartoq minnerunngitsumik Kalaallit Nunaata ilisimatuutut misissuivigineqarnerani - aalajaallisarneqaqqittariaqarpoq misissuiveqarfiup tamarmiusup GEUS-ip ataatsimoorussamik illussaqartitaalerneratigut.
Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq Geocenterimik nunarsuup pissusiinik
ilisimatusarnernut eqiteruffiusumik pilersitsineq immikkoortortaqarfiit misissuinerinik allatigullu tunngaviusumik misissuinernik
suleqatigiilluarnerulernissamik ataqatigiissaarinissamillu pilersaarutaasunut aqqutissiuussinerussasoq aammalu maani siunnersuutaasutut
aaqqissuussineq taamatut ineriartortitsinermut najoqqutassaqqissuusoq.

12.3.
Geocenterip
qanoq ittuunissaa

Geocenterimi suliffeqarfiit nunarsuup pissusiinik ilisimatuussutsikkut sammisassanik assigiinngitsorpassuarnik sammisaqartussaassapput, suliffeqarfiit ataasiakkaat isikkussaat suliassaqarfigisassaallu
aaqqissuunneqassapput ineriartortitsinikkut pilersaarutinut, sulif-
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feqarfinnut ataasiakkaanut atuuttussanut, naapertuuttumik.
Geocenterimik pilersitsinikkut ilisimatusarnerup tungaatigut pingaartitassat kinguliini taagorneqarput, suliassaqarfiit tamakkua ilaasigut
centeri nunani allani malunnaatilinnut akuulerumaarluni:
Nunarsuup qalipaata sananeqaataanik ilisimatusarneq
Tatsini kinneqarfiit ikiariissaarnerinik ilisimatusarneq
Palæobiologi (uumassusilinnik itsarsuarnitsanik ilisimatusarneq)
Nunap iluata ernga
Nunap qaarpasissuaniittut ikiariissaarnerinik ilisimatusarneq aammalu pinngortitap nukingisa nunap qaavanik ilusilersueriaasaannik
ilisimatusarneq (geomorfologi)
Pinngoqqaatinit nukinnillu nunaannarmi pilersitaasartut
Illoqarfinni immikkoortukkuutaanilu nunap pissusiinik ilisimatusarneq.
Pineqartut tassaapput nunarsuup pissusiisigut ilisimatusarnerit inuiaqatigiissutsimut tunngatillugu soqutiginaateqarnerpaajusut, ilaatigut
aatsitassanik ikummatissartalinnillu ujarlernernut, erngup imigassap
minguitsuutinniarneranut, atortussiassanik pilersuinermut, silaannaap pissusiata allanngorarneranut, pinngortitami mingutsitsinernik
alaatsinaariniarnermut avatangiisitigullu pilersaarusiornermut kiisalu
illoqarfinnik nunaannarnillu pilersaarusiornermut atatillugu. Taamaasilluni suliassaqarfiit tassaapput inuiaqatigiit pitsaanerpaamik misissuinikkut sullinneqarnissami siunnersorneqarnissamilu, kiisalu ilisimatuutut misissuisunngorniat il.il., inertussat, naleqqunnerpaamik
pissarsiviulluartumillu ilinniartitaanissaanni soqutigisaqarfigilluagaat.
Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq Danmarkimi ilisimatuutut misissuinerit, ilinniartitaanerit siunnersuisarnerillu siuarsarluarneqartussaasut
suliffeqarfiit pineqartut Geocenterimi ataatsimut katersornerisigut.
Taamaakkaluartoq aamma erseqqissartariaqarpoq tamanna nunarsuup pissusiinik ilisimatusarfiit arlaqartut Københavnimi inissitaasut
eqqaassagaanni naleqqunnerpaamik aaqqiissutaasussaammat pissutsit, qanorluunniit pisoqassagaluarpat inuiattut aaqqissuussaanikkullu
annertuunik allannguuteqarfiusut atuuffigisaanni.
Geocenterimik pilersitsinerup ilisimatuutut misissuinerit, ilinniartitaanerit siunnersuisarnerillu tungaasigut takorluukkat arlallit ammaattussaavai. Tamakkua tungaasigut makku taaneqarsin-naapput:
●
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Ilisimatuutut misissuinernut eqiteruffik 5-600-nik sulisulik nutaaliaasunillu laboratorialik nunani allamiut ilisimatuutut misissuisuinut
kajungernartorujussuusussaavoq taamalu Danmarkimi nunarsuup
pissusiisigut misissuineq nunani allani ilisimaneqarnerulersissallugu.
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Centeri taanna issittuni nunap pissusiisigut ilisimatusarnernut isaaffittut sunniuteqarsinnaavoq nunanilu allani ilisimatuutut misissuisut ilisimasassarsiorniarnerini pilersaa-rusioqataasarsinnaalluni.
● Suliassaqarfiit assigiinngitsut paarlagaallutik ilisimatuutut misissuinerat universitetemi tunngaviusumik misissuinerit malunnaateqarfiginerpaasaasa immikkoortortani immikkut paasisimasalittut
misissuinernik sulialinnik tapertalersorsinnaalissavaat.
● Laboratorianik ataatsimut ataqatigiissaakkamillu atuineq annertusaanerlu kinguneqartussaavoq atortunik nutaaliaalluartunik akisuunillu ataatsimoorussamik pissarsiniarnissaq si-unertaralugu isumalluutissanik periarfissanillu atorluaanerulernermik.
● Geocenteri nunarsuup pissusiisigut ilisimatusarnikkut, nunanik ilisimatuussutsikkut paasisimasaqarfigilluakkanik neqerooruteqarsinnaalissaaq aammalu ilisimatuunngorniat ilinniartitaaneranni ilinniagaqartunut 1000-it missaanniittunut geofysikimik atukkamik
neqerooruteqarsinnaalissalluni.
● Immikkut ilinniagaqarsimasut arlalissuit ilisimatuutut misissuisunngorniat (ph.d.-mik ilinniagallit 50-100) ilinniartitaaneranni laboratoriat immikkut ittut arlallit atortoralugit atugassiissutigineqarsinnaalissapput.
● Immikkoortortani ilisimatuutut misissuisoqarfinni atorfeqareersut
sammisassaqarfinni arlalissuarni avataaneersutut lektoritut suliaqarsinnaalissapput.
● Ilisimatuutut misissuisut suliatigut assigiinngitsorpassuarnik paasisimasallit laboratoriatigut atortorissaarutit nutaaliaasut iluaqutigalugit pisortanut siunnersuisarnissamut atorluarneqarnerusussaapput.
● Universitetemi ilisimatuutut misissuisut susassaqarfinni immikkut
paasisimasaqarfigisaminni siunnersueqataasalissapput paasiniaavigisassani assigiinngiiaarnerusuni aammalu aalajangersimasutigut
qanoqissusersiuinerni.
● Geocenterimi suliatigut assigiinngiiaassuseq periarfissiissaaq pinngortitap inuiaqatigiillu akornanni pisutigut peqatigiinnissamik paasinninnerulersitsinissamut atortussiassat, pinngortitaq, pilersaarusioriaatsit nunanullu siuarsarniakkanut ikiuunneq pillugit siunnersuisarnerit tungaasigut.
● Tunngaviusumik ilisimatuutut misissuinermik atukkamillu misissuinermik peqarnera kiisalu ataatsimut misissuiveqarfimmik ineriartortitsineq kinguneqarsinnaavoq inuussutissarsi-ornermi iliuutsitigut peqatigiinnerulernermik.
●

Geocenterimi immikkoortukkuutaat assigiinngitsut DTU-mik aammalu universitetemi ilinniarfinnik allanik arlalissuarnik, pingaartumik AU-mik, kiisalu ilisimatuutut misissuiveqarfinnik immikkoortunik, s.ass. DMU, qanimut suleqatiginninnissaat pisariaqartinneqartuassaaq. Geocenterip piginnaassuseqarnikkut eqiteruffiulersinnera
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ilisimatuutut misissuinerup qaffasissusianik il.il. qullartitseqataasussaavoq aamma centerip avataani, pissutigalugu centri piginnaaneqarnerusutut suleqataalersussaammat. Centerip aaqqissuussaanera aammattaaq taamatut "avataaneersunik" suleqatiginninnermut ikorfartuutaasussaavoq.
Aamma nunat allat eqqarsaatigalugit Geocenter suleqatissarsiarerusunnarnerulissaaq, pissutigalugu centeri ilisimatuussutsikkut, pisortaaffiginninnikkut aningaasatigullu toqqammavissaqarnerulissammat,
nunat allat ilisimatuutut misissuiveqarfiinut annertuutigut pilersaarusioqataalernissamut kiisalu nunat allat ingerlanniagaanni annertuuni, s.ass. EU-p najoqqutassiai, peqataanikkut oqaasissaqarnerulernissamut piukkunnaateqartitsisussamik. Taamatuttaaq issittuni nunap
pissusiisigut ilisimatuutut misissuinernut atatillugu centeri oqaasissaqarnerulersussaassaaq.
12.4.
Geocenterip
suliassai

Geocenterip suliassai ataatsimiititaliamit misissoqqissaarneqareerput
suliffeqarfiit Geocenterimut atasussat illoqatigilernerisigut ajunngitsorsiassat (immaqalu aamma iluarinanngitsussat) suuneri paasiniarlugit. Ajunngitsorsiassat sukumiisuunngitsumik imatut taagorneqarsinnaapput:
atortutigut (sulisutigut) aningaasatigullu ataatsimut annertuumik
ingerlatsinikkkut ajunngitsorsiassat
● ilisimatuutut misissuinerup tungaatigut ajunngitsorsiassat
● atuartitsinikkut ajunngitsorsiassat
● siunnersuisarnerup tungaatigut ajunngitsorsiassat
●

Atortutigut (sulisutigut) ajunngitsorsiassat pingaartumik tassaapput
soorlu atuagaatitigut, sulisunut nerisarfeqarnikkut, laboratoriatigut,
atortussamaateqarfitsigut, katersugaatitigut su-miiffiillu tikillugit
misissuinissani atortussatigut suleriaatsit nakussassarneqarlutillu atorluaanerulersinneqassammata, iluaqutiginnilluarnerunikkut, sammisassat ataasiusut tungaasigut pi-sariaqanngitsumik qalleraattoortitsinaveersaarnikkut, atortutigut pisiassanik akisuunik, nutaaliaasunik
ataatsimoorussamik pissarsisinnaalersitsinikkut aammalu eqiteruffimmik anginerusumik ataatsimut illutaqartinneqartumik pilersitsinikkut, t.i. sarfamik atuinerup, eqqiaanerup, pigaartoqarnerup il.il. tungaasigut ingerlatsinermi sipaaruteqarfiusumik.
Ilisimatuutut misissuinerup tungaatigut ajunngitsorsiassat tassaapput
GEUS'ip suliariniagai, universitetellu pingaarutilitsigut pilersaarutai
ataatsimut iliuuseqaqatigiinnikkut suliarineqarsinnaanissaat illugiimmillu ataatsimut pilersaarusiatigut, suliassanik agguaanikkut, inuttassat pillugit isumaqatigiissutitigut, atortunik pisiortornissatigut, ilinni-
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arnertuunik peqataatitsi-nissatigut il.il. tapersersoqatigiittarnissaq.
Tamatumunnga ilanngunneqassaaq Geocenterip ataatsimut suliffeqarfeqarnerata, torsuusarsuarni naapeqatigiinnikkut, nalinginnaasumik oqaloqatigiinnertigut, laboratoriani, atuagaateqarfimmi, nerisarfimmi assigisaannilu pisartussani, suliatigut ilisimariikkanik pissarseqatigiittarnissaq.
Atuartitsinerup tungaatigut Geocenter kajumissaareqataasussaavoq
GEUS'ip ilisimatuutut misissuisuisa lektoritut avataaneersutut atorfinitsinneqartarnissaannut. Tamatuma periarfissaqarnerulersissavaa
GEUS'ip ilisimatuutut misissuisuisa pisoqaanerusut professoritut piffissani aalajangersuni suliaqarsinnaalernissaannut suleqatigiinnerullumi kingunerisussaavaa universitetep (studie-nævnip/studielederip)
pissusissamisoornerusumik atuartitsisussar-siorsinnaalernissaa ilisimatuussutsikkut saaffigisassat amerlanerusut iluanni.
Siunnersuisarnerup tungaatigut sullivimmi nikerarnissaq aammalu
sulinngiffeqarallarnissat pillugit isumaqatigiissutit KU-mi atorfeqartitanut periarfissiissapput naalagaaffiup pisortaatitaanut, inuussutissarsiutinik ingerlassalinnut il.il. siunnersortitut suliassaqartitaanissamut.
Ajunngitsorsiassat siuliini taagorneqartut ilarpassui killilimmik pisinnaapput Geocentereqanngikkaluaq, Geocenterili ataqatigiissaarisuusumik qullersaqarfilik (chefkollegium) ataatsimiititaliap isumaa malillugu annertunerujussuarmik suliffeqarfinnik iluminiittuusunik iluaqutiginnitsitsilersussaavoq.
Ajoqusersuutaasinnaasut pinngitsoortinniarumallugit pingaartuuvoq
uparuassallugu, centerip aaqqissuussaaneratigut tamatumunngalu
attuumassutilittut isumaqatigiissusiatigut erseqqissunik najoqqutassiisoqartussaammat, taamaanngippat suleqatigiinneq anguniakkatut
suleqatigiinnerulersussaanngimmat, kingunerissalluguli qullersaasut
kisimik qangatulli oqaasissaqartitaanerunissaat sunniisinnaassuseqannginnerlu. Avatangiisigisat isiginngitsuusaarlugit imminuinnaq aalluttutut imminullu naammagisimaartutut pissuseqalersinnaaneq
pinaveersaarniarlugit centerip avataani, nunagisami namminermi
nunanilu allani, suleqatigisassanut tunngassutillit, ingerlattuarnissaat
annertusarniarnissaallu eqeersimaarfigineqassaaq.
12.5.
Geocenterip
aaqqissuussaanera

Ataatsimiititaliamut suliassiissutaasunit takuneqarsinnaavoq, GEUS'ip Miljø- og Energiministeriap ataaniittutut ilisimatuussutsikkut,
siunnersuisartutut suliffeqarfittut inissisimanera aammalu universitetep suliffeqarfiutaasa Københavns Universitets Naturvidenskabelige
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Fakultetip ataaniittutut inissisimanerat tamatuma kingunerisaanik ilisimatuutut misissuinermi atuartitsinermilu pisussaaffigisaat ilanngullugit allannguuteqartinneqassanngitsut. Ataatsimiititaliap najoqqutassat
taakkua iluanni suliassamisut uparuartorniarsimavaa aaqqissuussaanikkut najoqqutassiaq illutap tungaatigut ataatsimoorussinikkut pissarsiviunerpaajusussaq, ministereqarfiit susassaqartut aalajangiisinnaatitaasa ataqqineqarnissaat ilanngullugu eqqarsaatigalugu.
Ataatsimiititaliap siunnersuutigaa centerip ataatsimoorussamik suliassaanik aaqqissuusseqatissanik ataqatigiissaarisussatut chefkollegiumimik pilersitsisoqassasoq katillugit 5-inik ilaa-sortalimmik, marluk
Københavns Universitetetimeersut, marlullu GEUS-imeersut kiisalu
ataaseq Forskningsministeriamit toqqagaq, GEUS-ip siulersuisuinit
aammalu KU's Naturvidenskabelige Fakultetimit chefkollegiumip
siunnersuuteqarnera malillugu akuerineqartussaq. Chefkollegiap suliani ingerlatissavai inatsisit, suleqatigiissutut suliffeqarfinnut tunngatitat, killissarititaasa iluanni.
Aammattaaq siunnersuutigineqarpoq:
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●

Chefkollegiap siulittaasussani nammineerluni toqqassagaa aammalu
suleriaasissani nammineerluni aalajangersassagaa.

●

GM'ip DLC-illu pisortai chefkollegiami aalajangeeqataasinnaanatik
ataatsimeeqataasassasut.

●

Chefkollegia periarfissaqartinneqassasoq ataatsimut pilersaarusiatigut kaammattueqataanissamut isummersuisarnissamullu, ilaatigut
suliffeqarfinnik pilersaarusioqataasunik ataqatigiissaarinikkut, ilaatigullu chefkollegiap ilumini isumalluutissatigut atugassinneratigut,
illuatungeriit aalalajangiisinnaatitaaneranni maleruagassaannut avataaneersutullu isumalluutissanut naapertuuttumik.

●

Chefkollegiap centerillu suleqatigiinnermi ataqatigiissaarinermilu
susassaqarfigisaat Geocenterip ingerlassineranut tunngatillugu suleriaasissamit takuneqarsinnaasariaqarput.

●

Chefkollegia allaffeqarfeeqqamik illuatungiliuttutut peqataasumit
inuttalerneqartussamik ikiortissaqartinneqassasoq.
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12.6.
Geocenterip
illutassaa taassumalu aningaasersornissaa

Ataatsimiititaliap Geocenterip sumerpiaq inissinnissaanut periarfissanik assigiinngitsunik misissuisimavoq. Aningaasanut tunngassuteqartuinnaanngitsut aammali piffissaq pissutigalugit inassutigineqarpoq
illorsuarmi Øster Voldgade 10 miittumi ataatsimut inissiinissaq, Geologisk Museum Øster Voldgade 5-7-miittoq ilan-ngullugu siunissami
qaninnerusumi ungasinnerusumilu naammaginartutut centereqarfiulersinnaasumi, aammalu Københavnip qiterpasissuani saqqumisumik
inissiiviusussami ilisimatuutut katersugaatitigullu inissiiveqarfiusoq
eqqaamioralugu. Piffissaq allanngortiteriffiusussaq tamarmiusoq
1996-imiit ukioq 2000-imut ukiut 4 angullugit sivisussuseqartussaavoq.
Taamatut inissiinermi aningaasartuutissat tamarmiusut missingerneqarput 190 mio.kr. inut. Taakkununnga aningaasersuutissat qanoq
agguataarneqarnissaannik aalajangernissaq - taamalu aamma Geocenterimik pilersitsinissaq - 1997 kinguliilu pillugit aningaasanut inatsisissatut siunnersuusiornerni aningaasartuutissat pisariaqartitsineq naapertorlugu nalinginnaasumik tulleriissaarneranniilanngullugit sanaartugssanut aningaasartuutissanik tulleriissaarinerit - kaputartuunneqarumaarpoq. Tamatumunnga atatillugu ministereqarfiit ataasiakkaat
sulissuteqarfigisassanik immikkut ittunik pisariaqartitsineq naapertorlugu tulleriissaarinerat pingaar-tinneqartussaavoq. Tamatumani
eqqarsaatigineqarnerupput ilisimatuutut misissueriaatsititigut aammalu nunagisami ilisimatusaatitut misissuinernik pilersaarusiat iluanni suliassatigut tulle-riissaarinerit. Centerimik pilersitsinissaq aalajangiiffigineqas-sappat aningaasartuutissat piffissamut ukiunik 4-nik
sivisussusilimmut agguataarneqassapput.
Ataatsimiititaliaq aningaasersuinissamut najoqqutarineqarsinaasumik
missingersuusiorsimavoq, pilersitsinermi aningaasartuutissat, ilanngullugit tamatuma kingunerisaatut ataatsimut nutsernissami allanngortiterinissamilu aningaasartuutissat, agguataarnissaannut tunngatitamik. Undervisningsministeria siumut neriorsuuteqareerpoq aningaasaliissutissatut immikkoorteriikkat illuannit aningaasersuuteqarnissamik.
Aningaasersuutissat pissarsiarineqarsinnaassanngippata Miljø- og
Energiministeriap siunertaraa GEUS Thoravej-imi eqitertinneqassasoq. Miljø- og Energiministeriap isumaa malillugu tamatumuuna
anguneqartussaapput katigunnikkut ajunngitsorsiassat tamarmiusut,
Københavns Universitetemit annilaanngatigineqartillugu Øster Voldgade 10-mi ilisimatuutut misissuiviit affaannanngornerisigut ilisimatuutut misissuinernut atuartitsinermullu sunniutaasussat. GEUS Thoravejimi katersorneqassappat DLC-ip siumut nalunaarutigereerpaa
Øster Voldgade 10-miiginnarnissi.
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Bilagsfortegnelse
Bilag 1:
Notat (02/01/95) “Idéoplæg til et “Geocenter” i Øster Voldgade 10 komplekset.”
Bilag 1.1:
Forskningssamarbejdet imellem GGU og Geologisk Institut (GI), KU.
Bilag 2:
Brev af 27. februar 1995 fra rektor for Københavns Universitet og dekanen for
det Naturvidenskabelige Fakultet til Statsministeriets departementschef Ulrik
Federspiel.
Bilag 3:
Oversigt over de deltagende institutioners økonomiske og personalemæssige
situation.
Bilag 4:
Geofagene i Danmark.
Bilag 5:
Tidligere overvejelser om et Geocenter.
Bilag 6:
Institutionsprofiler over de deltagende parter i Geocentret.
Bilag 7:
Skema over større laboratorier og kostbart udstyr ved Geocentrets institutter.
Bilag 8:
Lov nr. 864 af 23. december 1987.
Bilag 9:
Lov nr. 408 af 14. juni 1995.
Bilag 10:
Notat vedr. arealbehov til de enkelte institutioner i henholdsvis 1995 og 2004.
Bilag 11:
Uddybende notat vedr. økonomien ved ombygningen af Østervold
bygningskomplekserne til brug for et fremtidigt Geocenter.
Bilag 12:
Oversigt over samlede etablerings- og driftsudgifter specificeret på
hovedkategorier.
Bilag 13:
Etableringsudgifter m.v. for Geocentret for perioden 1996 -2005.
Bilag 14:
Øster Voldgade komplekset.

76

Bilagsfotegnelse

Betænkning om Geocenter

Bilag

77

Betænkning om Geocenter

78

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

79

Betænkning om Geocenter

80

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

81

Betænkning om Geocenter

82

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

83

Betænkning om Geocenter

84

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

85

Betænkning om Geocenter

86

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

87

Betænkning om Geocenter

88

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

89

Betænkning om Geocenter

90

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

91

Betænkning om Geocenter

92

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

93

Betænkning om Geocenter

94

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

95

Betænkning om Geocenter

96

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

97

Betænkning om Geocenter

98

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

99

Betænkning om Geocenter

100

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

101

Betænkning om Geocenter

102

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

103

Betænkning om Geocenter

104

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

105

Betænkning om Geocenter

106

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

107

Betænkning om Geocenter

108

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

109

Betænkning om Geocenter

110

Bilag

Betænkning om Geocenter

Bilag

111

Betænkning om Geocenter

112

Bilag

Bygning 1

Bygning 7

Bygning 2

Bygning 6

Bygning 3
Bygning 4

Bygning 5

Betænkning om Geocenter

Bilag 14

Bilag

113

