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Executive Summary
Overordnet konklusion
Denne analyse har haft til formål at undersøge udbyttet af de danske medlemskaber af store internationale
forskningsfaciliteter. Danmark er medlem af otte store internationale forskningsfaciliteter: ESO, CERN, ILL,
ESRF, ESS, EMBL, XFEL og ITER. De direkte årlige omkostninger til varetagelsen af disse medlemskaber
beløber sig til op i mod 430 mio. kr. Der er begrænset viden om effekterne af medlemskaberne for såvel
dansk forskning som for det øvrige danske samfund. Der findes kun få systematiske evalueringer og analyser af de internationale medlemskaber blandt de øvrige europæiske lande. Det betyder at vi ikke ved om
vi får nok ud af de danske medlemskaber, og om der er behov for at gøre en ekstra indsats for forskellige
faciliteter.
Analysen er baseret på omfattede dialog med brugermiljøerne og universiteterne. Ligeledes har det været
vigtigt at basere analysen af effekter på forskningsfaglig viden om såvel dansk forskning som de enkelte
faciliteter. Til det formål har vi involveret et internationalt forskningspanel i analysen. De ledende forskere i
panelet har på helddagsmøder i efteråret 2017 interviewet og været i dialog med alle de relevante brugermiljøer, universiteter, instrumentcentre, BigScience.dk-sekretariatet samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Endelig er der gennemført både dokumentstudier, faktabeskrivelser samt bibliometrisk kortlægning som dele af analysen.
Analysen viser at det giver god mening for et lille land som Danmark at være medlem af store internationale
strukturer på forskningsområdet, som vi ikke har ressourcer eller kapacitet til selv at opbygge eller drive.
Takket være summen af medlemslandenes bidrag til de internationale faciliteter, kan de danske forskeres
aktiviteter indgå direkte i en global sammenhæng, som løfter forskningen til højeste mulige niveau.
Analysen viser at alle de internationale faciliteter, som Danmark er medlem af, er internationalt højtrangerende og i de fleste tilfælde unikke faciliteter med gode eksperiment- og forskningsmuligheder. Det fremgår
også at danske forskergrupper er blandt de bedste til at udnytte disse muligheder. Der foregår ligeledes en
udvikling og opgradering på alle faciliteterne i disse år, således at fremtiden i stor udstrækning vurderes at
være sikret. Det er det internationale forskningspanels vurdering, at Danmark deltager på områder af stor
strategisk betydning for dansk forskning, og at de valgte medlemskaber alle er de bedste indenfor deres
respektive områder.
Analysen viser dog også, at der er meget store forskelle på hvordan og hvor meget de internationale faciliteter udnyttes af danske brugere, samt hvor stor nytte de skaber for dansk forskning, uddannelser og
erhvervsliv. Nogle af forskellighederne i udnyttelse kan forklares direkte ved faciliteternes forskellighed og
forskellige medlemsbetingelser, men det begrunder ikke alle forskellighederne i den danske udnyttelse og
nytte. Udnyttelsen af de danske medlemskaber er for de aktive forskningsgrupper bundet til forskningsprogrammer med et 3-5 års perspektiv. Disse er set i dette korte perspektiv relativt fokuserede. Den samlede
udnyttelse set i et længere perspektiv på op til 40 år forekommer dog relativt ad-hoc præget, hvilket vurderes at bunde i, at de overordnede mål og succeskriterier for medlemskaberne enten er uklare eller ikke
eksisterende. Der mangler generelt strategier og handlingsplaner for udnyttelse af medlemskaberne.
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Fraværet af tydelige mål og strategier gør det således vanskeligt at målrette indsatsen på området. Det gør
anvendelsen af medlemskaberne ad-hoc præget og vil på sigt kunne betyde, at de danske brugermiljøer
ikke udvikles og ikke deltager i vigtige udviklingsprojekter på faciliteterne. Endelig har det den betydning at
det bliver vanskeligt at monitorere effekter af de forskellige medlemskaber.
Set i dette perspektiv bliver organiseringen af forskningssystemet vigtig. Instrumentcentre som blandt andet
DANSCATT vurderes at have en stor betydning for, hvordan enkelte medlemskaber udnyttes. Det er blandt
andet herigennem – og i fraværet af andre foranstaltninger, at planer for anvendelse af faciliteter udvikles
i dialog mellem brugermiljøer, universiteter og Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Tværgående resultater for de fire kritiske antagelser
Som et vigtigt udgangspunkt for analysen er formuleret fire kritiske antagelser. Testen af de fire antagelser
er beskrevet nedenfor i prioriteret rækkefølge således forstået, at første antagelse er vigtigst at kunne teste
positivt, mens den fjerde antagelse vægter mindre tungt. De udfoldede konklusioner og resultater præsenteres i kapitel 5 og 6.

Kritisk antagelse 1: Adgang til faciliteter øger kvaliteten af dansk forskning
Analysen viser at der er en endog meget høj videnskabelig impact knyttet til medlemskaberne af de fem
internationale faciliteter, som aktuelt er i drift. Den særligt høje relative impact som ses for EMBL og CERN
for artikler med danske forfattere er tegn på, at meget stærke danske forskningsgrupper er engagerede på
faciliteterne. Det stiller dog samtidig spørgsmål ved om Danmark udnytter den fulde bredde af medlemskaberne.
Tabel 1. Oversigt over videnskabeligt impact for de internationale faciliteter og for den danske deltagelse

Facilitet

Impact for alle artikler Impact for artikler med danske forfattere

DK placering

CERN

1,99

3,54

DK i ”top 3”

ESO

1,29

2,29

DK i ”top 3”

EMBL

4,06

11,97

DK i ”top 1”

ESRF

1,34

1,62

DK i ”top 3”

ILL

1,02

1,49

DK i ”top 1”

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.
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Analysen viser at der er forskel på, hvor meget faciliteterne udnyttes set i forhold til kontingentindbetalingen,
og dermed også på de forskningsmæssige effekter, der kan opstå i de videnskabelige miljøer. Nogle faciliteter har således et stort brugermiljø, og anvendelse af faciliteten synes at matche kontingentet. Det gør
sig gældende for både ESRF og ESO. For andre, heriblandt EMBL og CERN er det til gengæld uklart om
Danmark fuldt ud anvender faciliteterne svarende til kontingentet, og set i forhold til brugermiljøets begrænsede størrelse.

Kritisk antagelse 2. Medlemskaber styrker kompetencer i forskning og uddannelser
Der er mange tilkendegivelser fra brugermiljøerne om at medlemskaberne er med til at styrke kompetenceniveauet i de danske forsknings- og uddannelsesmiljøer. Det videnskabelige panel har også en positiv
vurdering af potentialet for at medlemskaberne af de internationale faciliteter kan have en uddannelsesmæssig betydning. Data er dog generelt meget mangelfulde på området. Det er derfor vanskeligt at give et
præcist billede af den kompetencemæssige effekt af medlemskaberne på baggrund af det eksisterende
datamateriale. Analysen har derfor primært haft fokus på, hvordan medlemskaberne anvendes af universiteterne til at styrke uddannelsen af forskere og master-studerende. Her kan vi se, at der er en meget
varierende udnyttelse af uddannelsesmuligheder på faciliteterne.
Når der på universiteterne er forskergrupper med ekspertbrugere af faciliteterne indgår undervisning i metoder og udnyttelse af faciliteterne som en vigtig del af den generelle undervisning af studerende og i gruppernes master-, Ph.d.- og Post. Doc-programmer. Et godt eksempel på dette er fra DANSCATT-området,
hvor de centrale teknikker anvendes over hele det tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område. Der er også andre udbredte karakteriseringsteknikker som eksempelvis elektronmikroskopi.
Den brede anvendelsesflade smitter af på uddannelsen af såvel kandidater som forskere på de danske
universiteter.
De danske brugermiljøer er dog generelt ikke gode til at udnytte uddannelsesprogrammerne på de internationale faciliteter. Der er således kun få danske studerende som får ph.d.- eller post.doc.-stipendier på
faciliteterne. Den lave danske udnyttelse er en særlig udfordring i forhold til de faciliteter, hvor videnspredningen især foregår gennem stipendieprogrammerne eller faglige netværk, som for eksempel ved EMBL.
Generelt viser analysen at der er behov for at øge det danske fokus på faciliteternes uddannelsesmæssige
muligheder.

Kritisk antagelse 3. Medlemskaber styrker samspillet om forskning og innovation
Den tredje kritiske antagelse er en relativ kompleks antagelse og der findes ikke gode og let tilgængelige
data til at belyse den i Danmark på nuværende tidspunkt. I lande som for eksempel England forsøger man
at følge op på dette ved at samle data om industrideltagelse i forbindelse med universiteternes brug af
faciliteterne, og man er derudover startet med at indsamle casestudier, som belyser faciliteternes rolle i
samspil med industrien omkring innovation, og i forhold til den generelle samfundsmæssige impact af faciliteterne.
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Analysen for Danmark viser at kun få virksomheder med egne forskningsafdelinger har kapacitet til direkte
at udnytte de internationale faciliteter. Der er en række indikationer på, at de danske medlemskaber er
medvirkende til, at der skabes mødepladser mellem danske forskere og danske virksomheder, som kan
styrke erhvervslivets FoU-kapacitet. Det er i overvejende grad universiteterne, der fungerer som bindeleddet mellem faciliteter, danske forskere og dansk erhvervsliv. Flere brugermiljøer giver desuden udtryk for
at en del af de danske forsker-studerende og masterstuderende, som enten har haft ophold ved eller modtaget uddannelse i relation til faciliteterne efterfølgende bliver ansat i private virksomheder. Det bidrager
dermed potentielt til at løse konkrete FoU-udfordringer hos virksomhederne. Ligeledes er det med til at
skabe videnoverførsel fra forskningen til det omkringliggende samfund. Dialogen med brugermiljøerne viser
at der især er fokus på at udvikle erhvervssamarbejder inden for materialeforskning og life-science. Her
arbejder brugermiljøerne i stigende grad på at nyttiggøre teknikker for danske virksomheder, blandt andet
gennem det såkaldte LINX-samarbejde.
Samlet set er det dog så som så med konkrete data, som kan dokumentere erhvervssamarbejder og deres
effekter. Det har ikke været et prioriteret fokusområde for faciliteterne, og på panelmøderne er der også
blevet givet udtryk for, at flere af faciliteterne befinder sig på forskningsområder, som ikke direkte har kommerciel interesse for danske virksomheder. Det er for eksempel tilfældet for CERN, ESO, ITER og til dels
også XFEL. Testen af denne tredje kritiske antagelse er derfor mindre relevant for disse fire faciliteter.

Kritisk antagelse 4. Medlemskaber øger omsætning og innovationskapacitet i erhvervsliv
Analysen viser at der er meget få leverancer fra danske virksomheder til de internationale forskningsfaciliteter. Der kan identificeres en række mindre og specialiserede virksomheder, som har leverancer til faciliteterne. Analysen indikerer, at det har stor betydning for disse virksomheders kompetenceopbygning og
salg. Flertallet af leverandører har dog haft leverancer af mere sporadisk karakter. Flertallet vurderer her,
at deres salg til faciliteterne ikke har væsentlig betydning for deres omsætning eller kompetenceopbygning.
Der er indikationer på at BigScience.dk har bidraget til at øge den danske industriretur de seneste år – ikke
mindst fra CERN og ESO. Ligeså klart er det dog at der ligger meget arbejde forude i forhold til at skabe
flere ordrer til danske virksomheder ved de internationale faciliteter. Industrireturen er generelt set et godt
stykke under medlemsbidraget, som for faciliteter hvor Danmark ikke er vært eller medvært, ifølge Forskningspanelet kan anses for at være et godt og ambitiøst mål.
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Tabel 2. Faciliteters ordrer til danske virksomheder sammenholdt med danske medlemsbidrag.
Facilitet

Dansk medlemsbidrag (pct.)

Danske ordrer fra facilitet
(pct. af indkøb)

Danske virksomheders leverancer til faciliteterne
(mio. DKK)

CERN

1,75

2,2

256,6 (2013-2016)

ESO

1,9

1,05

34,7 (2014-2017)

ESS

12,5

3,3

131,1 (2013-2017)

EMBL

1,8

0

NA

ESRF

5

4

43,5 (2014-2017)

XFEL

0,96

0,3

14 (2009–2017)

ILL

0,75

0

NA

ITER

<1

0

NA

Kilde: BigScience.dk.

Anbefalinger
På baggrund af analysens resultater og en omfattende dialog med brugermiljøer og universiteter på de
afholdte reviewmøder anbefaler det internationale forskningspanel en række indsatser, som skal øge nytten
af de danske medlemskaber.
Målsætningerne for de danske medlemskaber skal stå meget klarere
Målene er i dag uklare eller ikke eksisterende. For nogle miljøer er det adgangen til den tekniske facilitet,
der er det vigtigste, for andre er det forskningssamarbejdet. For andre igen er det kompetenceudviklingen
eller teknologioverførsel til erhvervslivet. De enkelte faciliteter er meget forskellige og det skaber forskellige
forudsætninger for deres udnyttelse. Der er ikke desto mindre behov for at de vigtigste stakeholdere (brugere, universiteter og UFM) har klare erkendelser af og er enige om mål og strategier på baggrund heraf.
Medens der er udviklet ganske omfattende planer og mål for medlemskaberne af ILL/ESS og ESRF, så er
dette ikke tilfældet i forhold til EMBL, ITER, ESO, CERN og XFEL. Her er der behov for planer for den
fremtidige udnyttelse og anvendelse af faciliteterne. Planerne bør beskrive konkrete mål for det pågældende medlemskab, samt hvordan disse mål tænkes indfriet.
Behov for at øge antal brugere og anvendelse
Det skal generelt sikres at der er balance mellem de danske kontingentindbetalinger og den danske anvendelse af eller ”industriel return” fra faciliteten. Særligt for medlemskaberne af EMBL, XFEL, CERN og
ITER er der behov for at øge brugermiljøets størrelse samt anvendelsesgraden af faciliteterne. Bestræbelserne herpå skal tage højde for de meget varierende danske omkostninger til enkeltfaciliteter i forhold til
den potentielle nytteværdi af at få adgang til faciliteten, forskningssamarbejde, databaser, knowhow etc.
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Styrk uddannelser og kompetenceopbygning
Der bør over hele linjen ske en opprioritering af uddannelses- og kompetenceområdet for at sikre at Danmark opnår det fulde udbytte af investeringen i forskningsinfrastrukturer. Fremtidige strategier og planer for
medlemskaber skal klargøre, hvordan faciliteten kan understøtte uddannelse af forsker- og masterstuderende på forskningsområderne, samt hvordan brugermiljøet kan øge anvendelse af stipendie- og uddannelsesprogrammerne på faciliteterne, som er indbefattet i medlemskabet.
Forskningsvolumen skal øges
Det forskningsmæssige volumen bør øges både i form af flere forskere og i forhold til forskningsudbyttet.
Danske forskere scorer højt på kvalitet men rangerer lavere på volumen – antallet af videnskabelige publikationer er generelt lavt sammenlignet med sammenlignelige lande. I fremtidige strategier og handlingsplaner bør danske ambitioner om forskningsvolumen fastsættes mere tydeligt.
Behov for strategi for teknologioverførsler og erhvervssamarbejder
Der bør udarbejdes en samlet strategi for teknologioverførsel og samarbejder mellem danske universiteter
og virksomheder med tilknytning til de enkelte faciliteter. Det generelle billede og forventningerne er, at
industriens udbytte af direkte adgang til faciliteterne forbliver begrænset, samt at nytten af faciliteterne totalt
afhænger af brobyggerne mellem faciliteterne og industrien (universiteter og LINX). Det skal afklares om
der er behov for etablering af et nyt instrumentcenter i forhold til EMBL.
Monitorering og måling af aktiviteter og resultater skal styrkes
Processen med opstilling af evalueringsramme, effektkæder og indikatorer samt gennemførelse af selve
analysen har givet indblik i, at der er plads til forbedringer i monitoreringen og effektmålingen af den danske
udnyttelse af de store internationale faciliteter. Der bør arbejdes med at opstille klare og utvetydige indikatorer til måling af de danske aktiviteter og resultater i relation til de store faciliteter, hvor dette er muligt. For
projekter hvor dette er vanskeligt kan bruges korte standardiserede mere beskrivende casestudier. En
række forslag til indikatorer herfor er beskrevet i de metodiske overvejelser i denne rapports appendiks.
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1

Introduktion

Danmark er medlem af otte store internationale forskningsfaciliteter: ESO, CERN, ILL, ESRF, ESS, EMBL,
XFEL og ITER. Som medlem bidrager vi årligt med omkring 430 mio. kr. til faciliteterne samt til den danske
koordinering og interessevaretagelse i forbindelse hermed. Til trods for det omfattende engagement i faciliteterne har der hverken i Danmark eller i andre europæiske lande været gennemført systematiske evalueringer eller analyser af medlemslandenes samlede udbytte af medlemskaberne. Den eksisterende viden
om udbyttet af medlemskaberne er således ganske beskeden. Den manglende viden gør det vanskeligt at
justere og forbedre den danske involvering i faciliteterne.
På den baggrund er det blevet besluttet at gennemføre en analyse af udbyttet af de danske medlemskaber
af de otte internationale forskningsfaciliteter. Formålet med udbytteanalysen er at:
•

Indsamle viden og erfaringer om udbyttet af medlemskaberne for såvel dansk forskning og danske

•

uddannelser som for dansk erhvervsliv og det danske samfund i bred forstand.
Udarbejde forslag til hvordan udbyttet af medlemskaberne kan øges, herunder levere forslag til justering af den fremtidige indsats i forhold til de forskellige forskningsfaciliteter.

•

Udarbejde forslag til hvordan vi fremover kan følge og monitorere det danske engagement og udbyttet
af forskningsfaciliteterne.

Analysen skal teste fire kritiske antagelser om, hvordan medlemskaberne af de i internationale faciliteter
har betydning for dansk forskning, danske uddannelser, dansk erhvervsliv og samfundet i bred forstand.
De fire antagelser testes i prioriteret rækkefølge således forstået, at første antagelse er vigtigst at kunne
teste positivt mens den fjerde antagelse er vigtig men dog vægter mindre tungt.
Kritisk antagelse 1: Adgang til faciliteternes eksperimentelle udstyr eller deltagelse i eksperimentelle samarbejder på faciliteterne skaber ny banebrydende forskning, og er dermed med til at styrke kvaliteten af
dansk forskning.
Kritisk antagelse 2: Danske forskeres og studerendes uddannelse, ansættelse eller udstationering på
faciliteterne øger kvaliteten og erhvervsrelevansen af de forskningsbaserede uddannelser, samt kompetenceniveauet i såvel forskningsverdenen som blandt studerende og på det danske arbejdsmarked generelt.
Kritisk antagelse 3: Adgang og anvendelse af forskningsfaciliteter fungerer som mødeplads for forskere
og erhvervsliv, og bidrager dermed til at styrke FoU-kapaciteten, internationalisering og kompetencer i
dansk erhvervsliv og offentlige virksomheder.
Kritisk antagelse 4: Erhvervslivets interaktion med de store faciliteter skaber såvel øget omsætning som
styrket innovationskapacitet og øgede teknologiske kompetencer i dansk erhvervsliv.
Det har været en metodisk udfordring at analysere udbyttet af de danske medlemskaber, af flere grunde.
De enkelte faciliteter er meget forskellige, medlemsbetingelserne er forskellige, de er i forskellige faser af
deres livscyklus, og bidrager på meget forskellige måder til dansk forskning. Det gør det samlet vanskeligt
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at vurdere faciliteterne ud fra de samme kriterier, samt at sammenligne effekter på tværs af faciliteterne.
Hertil kommer at udbyttet af medlemskaberne ofte kommer indirekte, og derfor er komplekse at klarlægge.
Metodisk har det af samme grund været vigtigt, at basere såvel analysen som tolkning af fakta på omfattede
dialog med brugermiljøerne og universiteterne. Ligeledes har det været vigtigt at basere analysen af effekter på forskningsfaglig viden om såvel dansk forskning som forskning og strukturer på de enkelte faciliteter.
Til det formål er involveret et internationalt forskningspanel i analysen. De ledende forskere i panelet har
alle erfaring og indsigt i relevante områder for analysen. De har med den viden på tre helddagsmøder i
efteråret 2017 gennemført interview og været i dialog med alle de relevante brugermiljøer, universiteter,
instrumentcentre, BigScience.dk-sekretariatet samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
I det følgende uddybes de metodiske overvejelser i forbindelse med analysen. Herefter foretages en indledende karakteristik og kategorisering af faciliteterne. Det følges af en beskrivelse af den danske involvering
ved de otte internationale faciliteter med fokus på aktiviteter, resultater og effekter. Efterfølgende afsnit
analyserer den samlede nytte for forskning, uddannelser og erhvervsliv samt statens og de danske universiteters rolle. Det leder over i en diskussion af, hvordan nytten kan øges og det danske engagement kan
monitoreres og analyseres bedre fremadrettet.
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2

Metodiske overvejelser

Valg af metode, indikatorer og datakilder tager for denne undersøgelse udgangspunkt i analysens fire kritiske antagelser om, hvordan medlemskaberne af de store internationale faciliteter antages at have betydning for dansk forskning, uddannelser, erhvervsliv og det danske samfund i bred forstand.
Kritisk antagelse 1: Adgang til faciliteternes eksperimentelle udstyr eller deltagelse i eksperimentelle samarbejder på faciliteterne skaber ny banebrydende forskning, og er dermed med til at styrke kvaliteten af
dansk forskning.
Kritisk antagelse 2: Danske forskeres og studerendes uddannelse, ansættelse eller udstationering på
faciliteterne øger kvaliteten og erhvervsrelevansen af de forskningsbaserede uddannelser, samt kompetenceniveauet i såvel forskningsverdenen som blandt studerende og på det danske arbejdsmarked generelt.
Kritisk antagelse 3: Adgang og anvendelse af forskningsfaciliteter fungerer som mødeplads for forskere
og erhvervsliv, og bidrager dermed til at styrke FoU-kapaciteten, internationalisering og kompetencerne i
dansk erhvervsliv og offentlige virksomheder.
Kritisk antagelse 4: Erhvervslivets interaktion med de store faciliteter skaber såvel øget omsætning som
styrket innovationskapacitet og øgede teknologiske kompetencer i dansk erhvervsliv.
De fire kritiske antagelser udgør dermed også analysens hovedproblemstillinger. De er samtidig omdrejningspunkter for udformningen af analyserammen, som følger Uddannelses- og Forskningsministeriets anbefalinger og vejledninger for design af evalueringer og effektmålinger.1 Analyserammen udfoldes med tre
elementer:
1) Udvikling af en effektkæde, der opstiller de centrale årsags-virkningssammenhænge mellem input,
aktiviteter, output, forventede effekter og samfundsmæssige målsætninger.
2) Identifikation og udvælgelse af relevante indikatorer, herunder Key Performance Indikatorer
(KPI’er) Indikatorerne udgør det empiriske grundlag for evalueringen af, om interventionen har opnået de ønskede målsætninger. Udvælgelsen af indikatorer sker på baggrund af effektkæden.
3) Formulering af en evalueringsplan for evalueringsindsatsen af hver institutionstype på baggrund
af effektkæden og de valgte indikatorer. I evalueringsplanen beskrives også behovet for indsamling
af data.
De kritiske antagelser danner grundlag for udvikling af en samlet effektkæde, som beskriver hvordan de
forskellige effekter forventes at opstå, startende med en række input (eksempelvis det danske medlemskontingent), som sætter gang i en række aktiviteter (eksempelvis facilitetens udbud af eksperimenteltid)
som igen skaber en række output (eksempelvis at danske forskere får søgt og bevilget eksperimentel tid
på faciliteten). Det er disse output som skaber en række effekter på kort og lang sigt, eksempelvis i form af

1

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Metoderapport - Evalueringsramme for innovationsinfrastruktur. Effektkæde, indikatorer og evalueringsplan,
juni 2016.
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at danske forskere skaber ny og banebrydende forskning eller der sker udvikling af erhvervslivets innovationskapacitet og kompetencer.
Herefter inkluderes de fire kritiske antagelser, som fokuserer på udviklingen af fire typer af effekter indenfor
henholdsvis forskning, uddannelse, FoU-kapacitet og kompetencer samt øget omsætning og innovationskapacitet hos erhvervslivet. Dette er søgt illustreret i nedenstående overordnede og samlede effektkædefigur, som viser de enkelte overordnede måder, hvorpå der kan skabes effekter.
Figur 1. Effektkæde til evaluering af nytten af det danske medlemskab af store internationale faciliteter
INPUT

AKTIVITETER

OUTPUT

1. Medlemsbidrag
2. Finansiering af
instrumentcenter,
pulje til forskningsinfrastruktur og
følgeforskning
3. Sekretariatsbistand
4. Finansiering og
prioritering af
facilitet og
tilhørende
forskningsområder
på universiteter
5. Finansiering af
relevante områder i
offentlige råd og
private danske
fonde
6. Facilitets rangering

1. Eksperimenttid
2. Aktiviteter ved
instrumentcentre og
sekretariater
3. FoU-samarbejder
4. Faciliteters forskning
og uddannelser
5. Kursusaktiviteter ved
facilitet
6. Relateret uddannelse
i Danmark
7. Rejsebevillinger fra
instrumentcentre
8. Faciliteters indkøb
9. Faciliteters strategier
10. Danske strategier
11. Danske informationsaktiviteter og dialog
med stakeholdere

1. Publiceringer
2. Forsknings- og
teknologisamarbejder
3. Gennemførte
eksperimenter
4. Udstationering af
forskere og ansatte
5. Studiepladser
6. Uddannelsessamarbejder
7. Studerende i
projekter og forsøg
8. Ordrer til danske
virksomheder
9. In-kind bidrag
10. Samarbejde med
virksomheder

Effekter – lang sigt

Effekter– kort sigt

1. Forskningsmuligheder
2. Adgang til
internationalt FoUsamarbejde
3. Opbygning af
danske bruger- og
forskermiljøer
4. Flere og bedre
forskningsartikler
5. Øget omsætning
hos danske
virksomheder
6. Nye produkter,
services, metoder
7. Kommercialisering
8. Samspil mellem
danske forskere og
erhvervsliv

•
•
•

•

•

•
•
•

Ny banebrydende
dansk forskning
Øget kvalitet i dansk
forskning
Øget kompetenceniveau hos forskere,
studerende, hos
virksomheder og på
arbejdsmarkedet
Bedre kvalitet på
relevante
uddannelser
Øget innovationskapacitet
Langsigtet
økonomisk udvikling
Videnopbygning
Spredning af
forskningsviden

I ovenstående grafiske fremstilling af en effektkæde er der givet overordnede indikationer på, hvordan de
enkelte dele af effektkæden vil kunne komme til udtryk i virkeligheden. Effektkædemetoden går ud på at
formulere og forfølge en kæde af årsager og virkninger (effektkæde), som over tid skal føre til en målbar
udbedring af et forsknings- og innovationspolitisk problem, fx mangel på innovative virksomheder og dermed bidrage til at opnå et overordnet mål, fx øget vækst og beskæftigelse. Som illustreret ovenfor med de
øverste buede pile, så er det sjældent at en effektkæde foregår lineært. Ofte smelter input, aktiviteter og
output sammen ligesom det kan være svært at adskille effekter, om de skabes på kort og lang sigt.
Der har været mange og udfordrende metodiske overvejelser at gøre sig i forhold til analysen af det danske
udbytte af de store internationale faciliteter. Analysen dokumenterer for det første at de otte faciliteter er
meget forskellige. Nogle er store andre er små. Nogle ligger samlet andre spredt. Nogle stiller instrumenter
til rådighed, andre databaser, og andre igen er mere udtryk for et forskningssamarbejde end en egentlig
instrumentfacilitet. Ligeledes er medlemsbetingelserne og udnyttelsesmulighederne vidt forskellige.
Endvidere er faciliteterne i vidt forskellige faser af deres livsforløb eller tidsakse, som typisk vil strække sig
over mere end 60 år. Nogle har eksisteret længe, andre er under forberedelse eller er netop startet, og
atter andre ligger et godt stykke ude i fremtiden. Det giver selvfølgelig forskellige niveauer og måder, at
bidrage til dansk forskning og danske uddannelser og erhvervsliv på. En vigtig indledende del af analysen
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har således også været at forsøge, at beskrive og kategorisere de otte faciliteter på en måde som viser,
hvordan faciliteterne er forskellige og hvordan de kan forventes at give forskellige typer og størrelser af
nytte. Oversigten og kategoriseringen er vist i kapitel 3.
Ovenstående har samlet gjort det vanskeligt at vurdere faciliteterne ud fra de samme tværgående kriterier,
og at sammenligne effekterne på tværs af faciliteterne. Vi har ligeledes observeret at en stor del af udbyttet
af medlemskaberne forekommer indirekte. Det er derfor vanskeligt at udskille, hvordan dansk medlemskab
af en stor international facilitet præcist gavner dansk forskning. Det er med andre ord særdeles komplekst
at klarlægge hele effektkæden trin for trin. Metodisk har det af samme grund været endnu vigtigere at
basere såvel fremstillingen som tolkning af fakta på omfattede dialog med brugermiljøerne og universiteterne. Ligeledes har det været vigtigt at basere analysen af effekter på forskningsfaglig viden om såvel
dansk forskning som de enkelte faciliteter. Til det formål har vi involveret et internationalt forskningspanel i
analysen ligesom vi har afholdt flere dialog- og review-møder med brugermiljøer og universiteter. Faktabeskrivelser og forskningspanelets vurdering er således fremkommet i tæt dialog med brugermiljøer, ledelser
på de relevante universiteter og Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Endelig er der gennemført en
spørgeskemaundersøgelse med danske virksomheder, som har leverancer til de internationale faciliteter.
De metodiske overvejelser relateret til disse elementer uddybes i appendiks.
Figur 2. Oversigt over analysedesign

Faktabeskrivelser for de otte faciliteter
Bibliometrisk analyse
Oversigt over forskningssamarbejder
Bidrag fra brugermiljøer
Data om betydning for uddannelse
Data om Industriel retur

Spørgeskemaundersøgelse
Betydning af virksomheders leverancer
til BigScience faciliteter

Ekspertpanel og konsulent i dialog med interessenter
Professor emeritus Kurt Nørgaard Clausen (formand)
Professor Thorsten Åkesson
Professor Alexandar Matic
Professor Marja Makarow
Professor Per Lilje

Analyserapport
Ekstern konsulent (DAMVAD Analytics) udarbejder rapport
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Karakteristik og kategorisering af forskningsfaciliteter

3.1

Indledende karakteristik og kategorisering af faciliteter

De otte store forskningsfaciliteter, som analyseres i denne rapport deler flere overordnede karakteristika,
men er også meget forskellige i deres struktur og virkemåde. Alle faciliteter deler det karakteristika, at de
muliggør eksperimenter og udfører verdensklasseforskning, samt at de alle er for store for et enkelt land,
at finansiere opbygning og drift af alene. Det er således alle faciliteter, der er opbygget eller under opbygning, og finansieret af partnerne, med det formål at stille eksperimentelle faciliteter til rådighed for forskere
fra medlemslandene. Medlemslandene betaler gennem deres bidrag de store omkostninger til etablering,
drift og videreudvikling. Faciliteterne kan indgå samarbejdsaftaler med forskningsgrupperinger, og institutioner kan give bidrag i form af instrumenter eller laboratoriefaciliteter.
Faciliteterne er dog også meget forskellige. Nogle har eksisteret længe, andre er under opstart og atter
andre ligger et stykke ude i fremtiden. Nogle stiller instrumenter til rådighed, andre databaser og andre igen
er mere et forskningssamarbejde. Nedenfor har vi forsøgt at opstille en kategorisering af de enkelte faciliteter med fokus på fællestræk og forskelligheder.
Tabel 3. Kategorisering af faciliteter i forhold til område, status og aktiviteter
Facilitet

Område

Status

CERN

Højenergifysik mm. Acceleratorbaseret

Aktiv siden
1954

Følgeforskningsaktiviteter
NICE instrumentcenter

Danmark medlem fra start
ESO

Astrofysik

Aktiv siden
1962

IDA instrumentcenter

Danmark medlem siden 1967
ESRF

ILL

XFEL

ESS

Analytisk facilitet for naturvidenskab bredt
Røntgen baseret
Analytisk facilitet for naturvidenskab bredt
Neutron baseret
Analytisk facilitet for naturvidenskab bredt
X-Ray baseret
Analytisk facilitet for naturvidenskab bredt
Neutron baseret

Aktiv siden
1988

DANSCATT

Aktiv, Danmark
medlem siden
2014
Ny facilitet,
Første videnskabelige brug
2017
Konstruktionsfase Første videnskabelige
brug 2021+

DANSCATT

Koordinering af brugerne
Dansk anvendelse af CERN
er opdelt – LHC anvendelse
ligger på NBI og aktiviteterne
ved de mindre ringe på AU.
NICE har en koordinerende
rolle
KU er den største og dominerende bruger fulgt af AU
og i mindre grad DTU.
IDA har en formel koordinerende rolle
DANSCATT har en klar formel rolle som koordineringsog strategisk organ for brugere fra de fire komplementære faciliteter

DANSCATT

DANSCATT

Kilde: Tabel udviklet af forskningspanelet gennem møder med danske brugermiljøer.

EMBL adskiller sig fra de andre faciliteter ved ikke at være en dedikeret brugerfacilitet, men et aktivt forskningslaboratorium som er geografisk distribueret. EMBL er således søgt kategoriseret nedenfor med fire
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funktioner. I samme tabel er ITER/F4E søgt kategoriseret. Denne facilitet, som er under opbygning, vurderes at være væsensforskellig fra de andre. Dette uddybes nedenfor i beskrivelserne af de enkelte faciliteter.
Tabel 4. Kategorisering af faciliteter i forhold til område, status og aktiviteter
Facilitet

Område

Status

Følgeforskningsaktiviteter
Samarbejde mellem
EMBL-forskere og ledende forskergrupper
i Danmark
Samt researcher
training
Uklart hvordan danske forskere bliver
klar over mulighederne?

Koordinering af brugerne

EMBL
Hovedsæde
(beliggende i
Heidelberg)

Molekylær Biologi –

Danmark medlem siden 1974

EMBL
Core Facility
(flere europæiske lokaliteter)
EMBL
Bioinformatics
EMBL
Access

Molekylær Biologi, adgang til
udstyr og forsknings service

Aktiv

Molekylær ’
Biologi
Database
Molekylær Biologi,
Koordinering af
tilgang til store
forskningsfaciliteter

Aktiv

Service facilitet,

Aktiv – molekylær
kemiske instrumenteringer, hjælpe udstyr og instrumenter
essentielle for udnyttelse af adgang til
store generelle analytiske faciliteter

Adgangen til røntgenog neutronbaserede
faciliteter er indirekte
understøttet af bevillingerne som Danmark betaler for medlemskab af disse faciliteter - ESRF m.m.

Anvendes bredt inden for området – ingen begrænsninger
på anvendelse.
Som ESRF

ITER/F4E

Facilitet der bygges som et nødvendigt trin henimod udviklingen
af energianlæg
for fusionsenergi

Under konstruktion,
forventet første drift
2025.

Fusionsenergi er
IKKE med i den nationale energistrategi.

Danmark er gennem
medlemskabet af
EURATOM automatisk medlem af
ITER/F4E.

Emerging technology

Topforskermiljøer i Danmark
har mulighed for at samarbejde med topforskere ved
EMBL. Koordineringen sker i
samarbejde mellem EMBL og
de involverede danske miljøer.

Uklart hvem de relevante danske brugere er, og hvem som
er ansvarlig for at koordinere
dem.

ITER er stærkt teknologi orienteret og der
vil kun være begrænsede muligheder for
at lave f.eks. plasmafysisk forskning

Kilde: Tabel udviklet af forskningspanelet gennem møder med brugermiljøer.

3.2

De internationale forskningsfaciliteters livsforløb

Der er relativt stor forskel på, hvor de enkelte faciliteter befinder sig i deres livsforløb. ESS og ITER/F4E er
stadig i en etableringsfase. XFEL har netop startet sin driftsfase, mens ESRF placerer sig nogenlunde midt
i en driftsfase. EMBL er ikke at betegne som en facilitet i denne sammenhæng, men snarere som et forskningslaboratorium uden en udløbsdato. CERN og ESO er til gengæld modne faciliteter, som er i gang med
at gennemføre større opgraderinger. Endelig står ILL overfor beslutninger om at skulle afvikles inden for
de næste 10-12 år, når ESS forventes at være i fuld drift og parat til at overtage rollen som den ledende
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neutronfacilitet. Lige nu er det danske medlemskab af ILL til gengæld vigtigt for at opbygge og opretholde
et konkurrencedygtigt neutronforskningsmiljø i Danmark, indtil danske forskere er klar til at udnytte ESS i
2023, når det går i drift.
Figur 3. Internationale forskningsfaciliteter og aktørinvolvering på tidsakse

Tidsakse 60+ år
Erkendelse
af behov

Forberedelse
og beslutning

Bygning af
facilitet

Driftsfase

Dekomissionering

Staten (SFU): Forhandling, administration, styring, opfølgning af medlemskaber over hele tidsforløbet

Industri
Layout, beregn.

Industri
Byggeri anlæg

Industri
Drift, vedligeholdelse og serviceopgaver, IT, database, udstyr, FoU

Industri
Dekomissionering

Ekspertbrugere: Institutter og forskergrupper i tæt og langvarigt samarbejde

Almindelige brugere: Ofte via kontakt til ekspertbrugere

European Spallation Source

Side 6

Kilde: Figur udviklet af Forskningspanelet og DAMVAD Analytics på baggrund af interview med brugermiljøerne.

Som det anskueliggøres i figuren er der stor forskel på, hvordan de forskellige typer af aktører er involveret
i de forskellige faser. Staten, ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse er den eneste aktør som deltager
i alle faser. Industrien deltager eller har mulighed fro at deltage i forskellige egenskaber i alle faser fra
forberedelse, til etablering og drift og vedligeholdelse til afvikling og dekomissionering. Det sidste er ikke
aktuelt endnu, men det forventes at der også i afviklingsfasen kan være store ordremuligheder for danske
virksomheder.
Endelig er der forskel på brugerne i forhold til involvering. Ekspertbrugerne i form af institutter og forskergrupper vil ofte deltage helt fra forberedelsen med rådgivning og ekspertbistand til senere at indgå som
superbrugere i den aktive driftsfase. Almindelige brugere herunder virksomhederne vil have en mindre intensiv brug og vil oftest benytte ekspertbrugerne på de danske universiteter som deres indgang til de internationale faciliteter. I det følgende kommer vi mere dybdegående ind på, hvad der karakteriserer og adskiller de enkelte faciliteter og forskellige aktørers involvering. Det har samtidig betydning for hvilke forventninger vi kan have til nytten af de danske medlemskaber, og hvordan nytten kan vurderes.
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4

Danmarks bidrag til store internationale forskningsfaciliteter

Danmark har via Uddannelses og Forskningsministeriet, i en lang årrække, tilvejebragt finansiering af danske og typisk konventionsbårne medlemskaber af en række store internationale forskningsinfrastrukturer,
de såkaldte ”big-science”-faciliteter, som eksempelvis Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN),
som Danmark har deltaget i siden 1954.
Siden er flere internationale, konventionsbårne forskningsinfrastrukturer kommet til, blandt andet Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL) i 1973 og Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)
i 1988. Seneste medlemskab af denne type er Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (European XFEL), som blev indgået i 2012 og forventes at gå i drift i løbet af 2017, og af European Spallation
Source (ESS), som er under opførelse. Endvidere er Danmark medlem af International Thermonuclear
Experimental Reactor (ITER) og Institut Laue Langevin (ILL). Det skal bemærkes at hovedparten af medlemsbidragene til ITER finansieres af EU. Det danske medlemsbidrag til ”big science”-faciliteterne beløber
sig til omtrent 411 millioner kroner årligt, jf. oversigt nedenfor.
Tabel 5. Uddannelses- og Forskningsministeriets medlemsbidrag til store internationale forskningsfaciliteter
Facilitet
Det Europæiske Center for Højenergifysik – CERN
Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning – ESO
Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium – EMBL
Den Europæiske Synkrotronfacilitet – ESRF
European XFEL
Institut Laue Langevin – ILL
International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER
European Spallation Source – ESS

Finanslov 2018
(mio. kr.)
137,5
24,6
17,5
1,3
8,9
7,0
0,4
204,0
411,2

Note: Institut Laue Langevin – ILL er ikke på finansloven. Dansk medlemskab er indgået på baggrund af et aktstykke.
Kilde: Finansloven 2018.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har tillige gennem en længere årrække bidraget til en række forskningsunderstøttende aktiviteter, der ligger mellem driften af forskningsinfrastrukturen og den egentlige
forskning. Det omfatter for eksempel udstationering af personale (fx teknikere eller postdocs), justering og
test af instrumenter og udstyr, udvikling af hard- og software, test og validering samt rejseaktiviteter. Konkret støtter Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) driften af tre såkaldte instrumentcentre, der har
til formål at styrke og udnytte det danske forskningsmæssige potentiale forbundet med medlemskaberne.
Instrumentcentrene er nationalt forankrede for at understøtte, at de samlede danske interesser inden for
deres respektive faglige områder varetages i forhold til de internationale medlemskaber (se nedenstående
tekstboks). I 2017 udgjorde den samlede støtte til de tre centre i alt 12,3 mio. kr. Samlet løber de danske
omkostninger i forbindelse med medlemskaberne af de internationale faciliteter således op i ca. 430 mio.
kr.
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Tabel 6. Tre nationale centre for forskningsunderstøttende aktiviteter
DANSCATT

IDA

NICE

Instrumentcenter for brug af røntgen-,
synkrotron- og neutronkilder samt frielektron røntgenlasere.

Instrumentcenter for
Dansk Astrofysik)

Nationalt Instrumentcenter for CERN
Eksperimenter

DANSCATT’s hovedformål er at sikre
danske brugere adgang til internationale
neutron- og røntgenspredningsfaciliteter
såsom Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF), Den Europæiske Fri-Elektron
Røntgenlaserfacilitet (European XFEL),
Institut Laue-Langevin (ILL) og Paul
Scherrer Instituttet (PSI). DANSCATT vil
fremadrettet også have en vigtig rolle at
spille i forhold til European Spallation
Source (ESS) og MAX IV. Centret ledes
af Danmarks Tekniske Universitet på
vegne af et dansk konsortium, som også
har repræsentation af Aarhus Universitet,
Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og virksomheden Haldor Topsøe i bestyrelsen.
DANSCATT har cirka 350 forskere og
studerende tilknyttet og finansierer blandt
andet rejser til udenlandske faciliteter,
udstationering og uddannelse.

IDA’s hovedformål er at støtte og sikre
dansk astrofysisk forskning i forhold til
udnyttelsen af det danske medlemskab af
European Southern Observatory (ESO),
Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
og Nordisk Optisk Teleskop (NOT). Centret ledes af Aarhus Universitet på vegne
af et dansk konsortium, som også har repræsentation af Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet i bestyrelsen. IDA har
cirka 80 danske forskere og studerende
tilknyttet og finansierer blandt andet observationsskoler, udførelse af observationer, adgang til specifikke faciliteter samt
udvikling og design af nye og ”up-to-date”
instrumenter.

NICE’s hovedformål er at sikre dansk adgang til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN). Centret ledes af Københavns Universitet på vegne af et
dansk konsortium, som også har repræsentation af Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk
Universitet. NICE har cirka 70 forskere og
studerende tilknyttet og finansierer blandt
andet udstationering og rejser til CERN
samt drift, udvikling og konstruktion af
nye instrumenter.

Kilde: Styrelsen for Forskning og Uddannelse 2018.

For at sikre at de danske offentlige investeringer i forskningsinfrastruktur også kommer dansk erhvervsliv
til gode har SFU i en længere årrække haft fokus på det offentlige-private samarbejde og på omsætteligheden og nyttiggørelsen af forskningsinfrastrukturer for innovation og vækst. Det gælder ikke mindst i forhold til at fremme danske virksomheders leverancer til de store internationale forskningsfaciliteter. En del
af medlemsbidragene til de internationale ”big science”-forskningsinfrastrukturer anvendes således til at
udbyde internationale industrikontrakter, som blandt andet virksomheder i medlemslandene har mulighed
for at byde ind på. Derved kan medlemslandene få en del af deres medlemsbidrag retur i form af industrikontrakter, også kaldet den industrielle returværdi. Udbuddene gælder både meget videnskabelige og højteknologiske leverancer men også flere konventionelle leverancer og services. Der er væsentlige returmidler i spil til mulig hjemtagning for danske aktører.
SFU har siden 2010 støttet driften af BigScience.dk, som er et sekretariat placeret på Teknologisk Institut
og DTU. BigScience.dk modtager omkring 2,4 mio. kr. i årlig støtte fra SFU. Herudover støttes sekretariatets arbejde gennem deltagelse i en række europæiske strukturfondsprojekter. BigScience.dk varetager
rollen som industrial liaison officer for forskningsinfrastrukturerne og støtter dermed danske virksomheder
med blandt andet information, virksomhedsservice, match-making og netværksaktiviteter. Over 150 danske
virksomheder har registreret sig i BigScience.dk-netværket. BigScience.dk finansieres udover Uddannelses- og Forskningsministeriet af støtte fra vækstforum Hovedstaden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
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5

Nytteanalyse af otte internationale forskningsfaciliteter

Dette kapitel analyserer og beskriver de otte internationale faciliteter enkeltvis. Hovedresultaterne fra de
individuelle analyser trækkes op og vurderes på tværs i det efterfølgende kapitel 6.
5.1

Det fælleseuropæiske forskningsanlæg for acceleratorbaseret forskning (CERN)

Sammenfattende vurdering af CERN som facilitet
Forskningspanelet vurderer, at adgangen til CERN som forskningsfacilitet er afgørende for, at danske forskere kan holde det høje niveau de har i dag. Forskningspanelet vurderer dog samtidig, at selvom det
danske forskningsmiljø kan karakteriseres som værende meget stærkt, er det også relativt begrænset i
størrelse, målt ved antal tilknyttede forskere. Det danske forskningsmiljøs styrke kommer blandet andet til
udtryk igennem miljøets succes med at tiltrække ekstern finansiering fra forskningsfinansierende fonde og
råd, og i særdeleshed gennem det høje niveau forskernes publiceringer har.
Vurderingen af den danske udnyttelse af CERN på uddannelsesområdet har også to sider. På baggrund
af det foreliggende datamateriale vurderes det, at danske forskere og studerende er gode til at udnytte og
anvende data og resultater fra eksperimenter gennemført på CERN i undervisningen. Samtidig ser vi at
ph.d.er og postdocs ofte modtager vigtig oplæring, når de er en aktiv del af de grupper, der gennemfører
forskning på CERN. Til gengæld er det også tydeligt, at danske institutioner og forskere i mindre grad gør
brug af de uddannelsesstipendier, der findes på CERN, ligesom der kun er få ansættelser af danske forskere ved CERN.
Da den danske forskning ved CERN i stort omfang har grundforskningskarakter finder vi ikke eksempler på
konkrete samspil mellem erhvervslivet og forskerne. Vi finder derimod flere eksempler på at danske virksomheder har modtaget ordrer fra CERN. BigScience.dk spiller en ikke ubetydelig rolle i at udnytte det
kommercielle potentiale i CERN for danske virksomheder. Til trods for de gode resultater er der dog stadig
mulighed for at øge det samlede udbytte i form af teknologioverførsel og samarbejde mellem danske universiteter og virksomheder i relation til CERN som international facilitet.
Det er samlet forskningspanelets vurdering at CERN tilbyder gode rammer for teknologiudnyttelse og innovationssamspil, men at Danmark har en relativ lille udnyttelse og forankring heraf. Der er således behov
for at innovationspotentialet bliver udnyttet bedre i samarbejde med dansk industri og de tekniske universiteter.

Introduktion til faciliteten
CERN, det fælleseuropæiske forskningsanlæg for acceleratorbaseret forskning, betegnes som verdens
førende laboratorium for kerne- og partikelfysik. Det er er beliggende ved Genève i Schweiz. CERN’s flagskib er en 27 km lang, superledende Large Hadron Collider (LHC), der tillader at kollidere modsatrettede
beams af protoner og tunge atomkerner ved de højeste energier og intensiteter, som er tilgængelige i
verden i dag.
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Foto: CERN med oversigt over projekter med dansk deltagelse.

CERN’s acceleratorkompleks leverer i disse år beams, der klart overgår forventninger og årlige målsætninger for effekt og driftseffektivitet, ifølge de danske brugere. CERN er nu i gang med sin anden 3-årige
kørselsperiode efter en større ombygning, der åbner op for nye perspektiver og muligheder i højenergifysik
og i udforskningen af mikrokosmos. CERN Council forbereder sig til fremtiden ved en opgradere LHC acceleratoren, som vil styrke effekten. Opgraderingen vil forløbe frem til år 2025, og der er formuleret videnskabelige planer og mål frem til 2036.
Det er samlet vurderingen, at CERN er et unikt globalt laboratorium for et stort spænd af fysikkens etablerede discipliner, samt for nye discipliner i fremvækst (f.eks. antistof, medicinsk fysik, astropartikelfysik etc.).
Det danske medlemskab af CERN vurderes at være af stor betydning indenfor flere områder. Det understøtter grundvidenskab, avanceret teknologi, uddannelse, computing, acceleratorteknologi mfl. 2 Faciliteten
vurderes i sig selv at være en vigtig drivende kraft i den teknologiske udvikling. Der er en høj diversitet af
eksperimenter og aktiviteter på CERN. Det er brugernes vurdering at forskningen på CERN’s faciliteter ikke
kan realiseres andre steder i verden.

2

Rapport fra det faglige panel for fysik og univers i forbindelse med udarbejdelse af en dansk roadmap for forskningsinfrastruktur”, 2010.
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CERN’s aktiviteter og dansk involvering
Det danske medlemsbidrag til CERN lå i 2016 på 125 millioner DKK, hvilket svarer til ca. 1,75 pct. af
CERN’s samlede medlemsbidrag, som i 2016 lå på 7,5 milliarder DKK. Danske forskere har derudover
registrerede brugeromkostninger på knap 2 mio. DKK per år.
Danmark har få ansatte ved CERN, set i forhold til sammenlignelige lande og vores medlemsbidrag. Danmarks relative fordeling på antal ansatte ved CERN ligger på 0,74 pct., hvilket er ca. et procentpoint under
Danmarks bidrag på 1,76 pct. Niveauet har siden 2010 varieret mellem 15 og 19 personer ansat ved CERN.
Det bemærkes, at der generelt er meget få ansøgere fra Danmark til stillingerne ved CERN, hvilket CERN
selv har rejst som et opmærksomhedspunkt. En af begrundelserne er, at gode beskæftigelsesmuligheder
i Danmark spiller ind. Det antages også at den lave danske søgning til CERN skyldes manglende kendskab
af mulighederne og forholdene ved CERN.
Forskellige kilder angiver forskellige tal for antallet af danske brugere. Dette dækker over forskellige måder
at opgøre tallene på. Hvis kilden for eksempel er bibliometri, så kan denne inkludere danske forfattere som
historisk har lavet et eksperiment på CERN, som er afrapporteret i en publikation, men som ellers ikke
længere er aktive i Danmark. Netop den meget lange tidshorisont for CERN’s eksperimenter kan give anledning til den type forskydninger. Forskermiljøets egen opgørelse fortæller at ca. 125 danske forskere og
studerende arbejder på problemstillinger relateret til eller inspireret af CERN-fysik.
Tabel 7. Opgørelser af danske brugere af CERN

Kilde
CERN

Antal brugere
67

CERN

76

NICE

125

Bibliometri

210

Reference
Brugere med dansk nationalitet. ”The impact of CERN” brochure,
december 2016
Brugere fra Danmark. Præsentation under den danske ministers
besøg i april 2017
Brugermiljøets egen opgørelse, inkluderer både studerende og forskere
SFUs bibliometriske analyse 2012-2015

Partikelfysik indenfor eksperiment og teori er et højt prioriteret område for de deltagende danske universiteter. Københavns Universitet er den største nationale aktør og såkaldt ’Lead University’ for NICE, repræsenteret ved rektor Henrik Wegener. De eksperimentelle og teoretiske forskningsgrupper i Danmark oppebærer en lang række store eksterne forskningsbevillinger, hvor det vurderes at medlemskabet af CERN er
en forudsætning. Der er tale om bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Villum Fonden, Lundbeck
Fonden, Carlsberg Fonden, DEIC, ERC, KU-SCIENCE, A.P. Møller, m.fl.
Det estimeres, at teori fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet tilsammen har tiltrukket eksterne bevillinger på ca. 132.5 mio. DKK over de seneste fem år. De eksperimentelle grupper (fra AU, KU
og DTU) angives at have tiltrukket eksterne bevillinger (inkl. NICE bevillingen) på ca. 137 mio. DKK over
de seneste fem år. Prioriteringen af området er ligeledes tydelig indikeret ved antallet af faste stillinger ved
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universiteterne. Lønsumsværdien herfra anslås til at være ca. 22,5 mio. DKK per år. Dertil kommer værdien
af anden prioriteret støtte fra universiteterne, herunder bl.a. tilgang til laboratorier, administration, lokaler
etc., som det dog ikke har været mulig at estimere værdien af.
CERN er ikke en brugerfacilitet i traditionel forstand, selv om der er knap 12.000 brugere af CERN, som
kommer fra alle dele af verden. De fleste store eksperimenter er organiseret omkring omfattende internationale samarbejder (f.eks. ALICE og ATLAS). Disse eksperimenter har været genstand for dybtgående
evaluering af eksterne og interne videnskabelige og tekniske udvalg og eksperter. Tidshorisonten for eksperimenterne er ofte meget lang (20-25 år). Det samme gælder R&D og opbygningsperioden (10-15 år).
Mindre eksperimenter som f.eks. ALPHA, NA63, CAST etc. godkendes og evalueres løbende af CERN’s
eksperimentelle komiteer, der alle har talrige eksterne medlemmer. ISOLDE og HIE-ISOLDE eksperimenterne opererer på mere traditionel vis, idet et eksperiment typisk varer 5-7 dage. Foreslåede eksperimenter
godkendes også af CERN’s eksperimentelle komiteer. Nedenfor er de væsentligste eksperimenter med
dansk deltagelse nævnt.
Tabel 8. Oversigt over CERN-eksperimenter med dansk deltagelse

Eksperimenter ved CERN med
dansk deltagelse
ALICE
ATLAS
ISOLDE
ALPHA
NA63
CAST

Hovedsigte - forskningsområde
Stof under ekstreme tilstande: Quark Gluon Plasma (QGP)
Standard modellen (SM), Higgs, søgen efter partikler udover standard
Modellen (BSM)
Kerne reaktioner langt fra stabilitetslinien med ustabile beam-partikler
Syntese af antihydrogen og spektroskopi.
Ultrastærke elektromagnetiske felter i krystaller
Søgen efter nye partikler (Axioner)

CERN arbejder ligesom andre faciliteter langsigtet. Den nuværende tidsplan for driften af LHC går således
frem til år 2036. CERN udarbejder ca. hvert 7. år en Europæiske Strategi for Partikelfysik, med næste
opdatering i år 2020. Den seneste europæiske Strategi for Partikelfysik, der blev præsenteret i 2013, identificerede netop udnyttelsen og opgraderingen af LHC som den væsentligste europæiske prioritet for forskningsfelterne på CERN. Strategien identificerer også Europa som det globale hjemsted for, hvad der nu
kaldes ’the energy frontier’.
Ligeledes er det laboratoriets politik, at unikke nøgleeksperimenter ved lavere energi skal udgøre en integreret del af laboratoriets forsknings-og udviklingsprogram. Dermed kan CERN arbejde strategisk med
fokuseret infrastruktur for både enorme højenergifysikeksperimenter, og med de relativt mindre (af skala
dog store) unikke eksperimenter der følger af CERN’s infrastruktur og teknologiske udvikling, og som dækker et meget stort spektrum af discipliner inden for grundforskning i fysik. Panelet vurderer at de danske
eksperimentelle forskningsaktiviteter er i god overensstemmelse med den europæiske strategi og med
CERN’s planer på mellemlang og lang sigt. Panelet vurderer at der på kort sigt er behov for at NICE i
samarbejde med universiteter, forskere og SFU udarbejder planer for den fremtidige involvering af dansk
forskning på CERN. Dette er nødvendig hvis dansk forskning også fremover skal have en høj deltagelse i
CERN-forskningen. På længere sigt er det forskningspanelets vurdering at de danske brugerne skal følge
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og give input til forberedelsen af den europæiske strategi for partikelfysik. I forlængelse heraf er behov for,
måske organiseret af NICE, at lave en plan over hvilke projekter CERN-engagementet skal omhandle fremover. Det er ligeledes vigtigt at der åbnes op for en bredere dialog med universiteterne for at skabe enighed
om hvordan strategien skal implementeres.

Betydningen for dansk forskning
CERN udgør på partikelområdet danske eksperimentelle forskeres ’hjemmelaboratorium’. Det huser de
eksperimentelle faciliteter, og er samlingspunkt for utallige videnskabelige og tekniske arbejdsgrupper mm.,
som danske forskere deltager i og bidrager til, i mange tilfælde i ledende roller. Nedenfor gennemgås den
videnskabelige produktion hos danske forfattere, der har gjort brug af CERN-faciliteten til deres videnskabelige arbejde. Beskrivelse af det videnskabelige udbytte af CERN tager udgangspunkt i en gennemgang
af dels volumen og dels kvaliteten af de publicerede videnskabelige resultater opnået af forskere med tilknytning til CERN.

Den videnskabelige produktion
Den bibliometriske undersøgelse viser, at der i perioden 2011 til 2015 er udgivet 597 publikationer svarende
til 4.78 publikation per bruger (målt i forhold til seneste NICE opgørelse). Af figur 4 fremgår det at den
danske videnskabelige produktion er placeret som nummer tre blandt lande vi normalt sammenligner os
med, kun overgået af Schweiz og Norge.
Figur 4. Antal publikationer per million indbyggere i perioden 2011-2015, udgivet af forskere der har gjort brug af
CERN-faciliteten for et udvalg af lande
600,00
500,00
400,00
300,00

200,00
100,00
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Sverige

Norge
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Finland

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.
Note: Tallene inkluderer fælles publikationer, dvs. er en publikation udgivet af en tysk og dansk forsker i fællesskab
tæller denne med hos begge lande.
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Videnskabelig gennemslagskraft
Dansk forskning med udgangspunkt i CERN-faciliteten har en international gennemslagskraft på 3.54 eller
1.55 point over gennemsnittet for samtlige publikationer publiceret på baggrund af eksperimenter udført
ved CERN, i perioden 2011-2015. Selvom danske forskere er placeret i toppen blandt de udvalgte lande,
er der potentiale til mere idet vi overgås af både Finland (4.35) og Sverige (3.87). De høje andele vi ser for
publikationer blandt de top-10 pct. mest citerede, kan forklares ved, at en stor del af de mest citerede
publikationer er baseret på eksperimenter ved CERN der inkludere meget store forskerteams indeholdende
bidrag fra stort set alle de nævnte lande.
Tabel 9. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer blandt de top-10 pct.
mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på udvalgte lande (2011-2015)
Land

FNCS

Andelen af publikationer i top 10 % (%)

Danmark

3,54

51,6

Finland

4,35

52,1

Holland

3,51

46,4

Norge

3,32

46,2

Schweiz

2,03

27,1

Sverige

3,87

47,6

Tyskland

3,00

39,9

Total

1,99

26,5

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Tabel 10 viser for de to største danske forskningsområder (målt på antal CERN-publikationer), den videnskabelige gennemslagskraft og andelen af publikationer, der er placeret blandt de 10 pct. der er mest citeret
på forskningsområdet.
På begge områder har danske CERN-publikationer en gennemslagskraft, der ligger over både det generelle danske niveau og niveauet for samtlige CERN-publikationer. Ser vi på andelen af publikationer blandt
de mest citerede finder vi, at danske CERN-publikationer på begge forskningsområder har en markant
højere andel end det generelle niveau for Danmark og for CERN som helhed. Samlet set tyder tallene i
Tabel 10 på, at den danske forskning på begge områder er af høj international standard og at adgangen til
CERN er medvirkende til at hæve det danske niveau. Det er imidlertid vigtigt at bemærke i tolkningen af
tallene for danske CERN-publikationer særligt på Engineering området, at beregningerne er baseret på et
relativt begrænset antal publikationer (101 i alt) fordelt over en periode på fem år.
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Tabel 10. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top-10
pct. mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på de tre største danske forskningsområder (2011-2015)

Danmark

FNCS
Andelen af publikationer i top 10 % (%)
Physics and Astronomy
Engineering
Physics and Astronomy
Engineering
1,38
1,34
20,3
22,7

CERN - Danmark

3,53

2,58

45,4

42,2

CERN - Total

2,00

1,81

25,3

25,2

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Det bemærkes også at Danmark i disse år har fremtrædende pladser i CERN’s øverste ledelse idet både
direktøren for CERN’s internationale relationer og vicepræsidentposten for CERN Council er danske. Danske forskere har desuden flere topposter i de centrale eksperimenter.

Bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
CERN vurderes at have stor betydning for uddannelse af studerende på alle niveauer fra bachelor til kandidater og ph.d.-studerende indenfor kernefysik, partikelfysik og højenergifysik samt eksperiment og teori.
Opgaver (theses) på bachelor og kandidatniveau stilles fortrinsvis indenfor emner af relevans for CERN
fysikken og alle eksperimentelle studerende laver projekter direkte relaterede til CERN projekter, i forhold
til både analyse, udvikling, hardware mv. Det noteres desuden at specialekurserne på universiteterne koncentrerer sig om det problemkompleks som CERN eksperimenterne afsøger. Det angives af brugerne at
være en stor motiveringsfaktor for de studerende.
Ca. 25 danske ph.d.-studerende angives at have anvendt CERN faciliteten i 2016. De suppleres af ca. 30
postdocs og 30 kandidatstuderende, som har deltaget i eksperimentelt arbejde eller på anden måde anvendt CERN faciliteten i 2016 Alle eksperimentelle ph.d.- studerende og enkelte kandidatstuderende har
længerevarende ophold ved CERN af 3-9 måneders varighed. Disse er som hovedregel finansieret af danske eksterne forskningsbevillinger og universiteternes egne midler. De danske studerende benytter sig
flittigt af CERN’s uddannelsesprogrammer (CERN summer student program, CERN school of physics,
CERN school of computing, CERN accelerator school og CERN academic lecture program). De tre skoler
(physics, computing og accelerators) foregår i medlemslandene og Danmark har været værtsland for alle
tre.
Det oplyses desuden at KEA (Københavns Erhvervsakademi) som et nyt interessant pilotprojekt i 2017 har
etableret et samarbejdsprojekt med CERN, med den ambition at få deres tekniske studerende i praktik på
CERN. KEA tilbyder således 2-3 årige tekniske uddannelser, og har ca. 1000 studerende på de tekniske
retninger.
Endelig er det vigtigt at nævne at CERN har et ”Teachers Programme”, som i Danmark har deltagelse af
”Danmarks Fysik- og Kemilærerforening”. Siden 2013 har hele 500 lærere fra danske grundskoler og gymnasier således gennemgået et uddannelsesprogram ved CERN.
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Betydningen for dansk erhvervsliv
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen blandt de danske virksomheder er CERN den facilitet som flest danske
virksomheder har leverancer til. I alt 21 af de 29 virksomheder, der har svaret, har haft leverancer til CERN,
hvoraf otte virksomheder udelukkende leverer til CERN. For 17 af de 21 virksomheder udgør leverancerne
fem pct. eller mindre af virksomhedens samlede omsætning, for to af virksomhederne er dette tal 6-10 pct.
og for en enkelt udgør leverancerne mellem 31-50 pct. For én af virksomhederne har leverancerne til CERN
givet en stigning på 100 pct. i årlig omsætning, for en anden en stigning på 15 pct. En af virksomhederne
oplever en nuværende årlig stigning i eksport på 50 pct. og forventer en årlig stigning på 100 pct. om 3-5
år. En enkelt af virksomhederne forventer desuden at skulle besætte 15 nye fuldtidsstillinger over de næste
3-5 år, som følge af deres leverancer til CERN.
Leverandørkontrakterne ved CERN er typisk fordelt på 40-50 forskellige virksomheder. Den danske leverandørretur ligger på 0,6, hvilket er højere end de øvrige nordiske lande. Det ligger dog stadig et stykke fra
det mål på 0,9 som CERN angiver som potentialet i forhold til det danske bidrag. Der er dog kun seks
medlemslande som har en industriretur på 0,9 eller mere, hvoraf de to er værtslande. Potentialet op til de
0,9 skal også ses i sammenhæng med, at CERN i disse år foretager relativt store opgraderingsinvesteringer
med HL-LHC. Det giver danske virksomheder muligheder for at få andel i det øgede investeringsvolumen,
uden at være begrænset af at støde på returloftet. Panelet vurderer at BigScience.dk kan spille en vigtig
rolle i forhold til at danne netværk mellem CERN’s indkøbere og danske virksomheder, således at Danmark
kan få så meget ud at HL-LHC-investeringen som overhovedet mulig. På området Industrial Services er
der allerede en højere retur, som primært begrundes med en række tilbagevendende opgaver til en enkelt
danskejet virksomhed, som opererer fra lokale datterselskaber i Frankrig og Schweiz, tæt på CERN-faciliteten.
Den acceleratorudvikling som CERN har stået som eksponent for, har spillet en væsentlig rolle for udviklingen af acceleratorer til blandet andet medicinske og industrielle anvendelser. Herunder har det affødt
synkrotronerne ved Aarhus Universitet, ASTRID og ASTRID-II, samt bidraget til udviklingen af den type af
accelerator, der fremover skal benyttes ved Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus. Ligeledes er CERN
stærkt involveret i designet og realiseringen af protonacceleratoren til ESS.

5.2

European Southern Observatory (ESO)

Sammenfattende vurdering af faciliteten
Det vurderes samlet at betydningen af det danske medlemskab af ESO er stor for det danske forskningsmiljø. Brugermiljøet er dog karakteriseret ved at være relativt fragmenteret med forskergrupper, der for det
meste arbejder uafhængigt af hinanden. Adgangen til ESO opnås projektvist og individuelt via peer review.
Det står ligeledes klart at ESO bare anvendes som én af flere faciliteter, ligesom forskningen traditionelt er
blevet organiseret af de enkelte universiteter. Forskningspanelet noterer sig dog at de danske brugere er
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blevet konsolideret det seneste år, og i stigende grad koordineres gennem IDA, Instrumentcenteret for
Dansk Astrofysik.
De danske forskere har igennem årene har været involveret i udvikling af flere instrumenter til ESO. Ifølge
forskningspanelet har dette positiv betydning for den danske indflydelse på udviklingen af ESO. Samtidig
har det haft indflydelse på den danske videnskabelige anvendelse af blandt andet VLT. Den bibliometriske
analyse viser, at dansk astrofysikforskning, med udgangspunkt i ESO, klarer sig godt set i forhold til de syv
udvalgte sammenlignelige lande. Danmark er placeret blandt top-tre målt på publikationernes internationale
gennemslagskraft.
Mulighederne for udnyttelsen af ESO i uddannelsesøjemed vurderes at være store når det kommer til anvendelse af data, og i forbindelse med kompetenceopbygning på kandidat- og ph.d.-uddannelserne. ESO
udbyder i stil med flere af de andre forskningsfaciliteter fellowships til danske forskere. Forskere der har
haft et ophold på ESO forventes at have lettere ved at få en forskerkarriere på de danske universiteter. Til
trods for dette kan vi dog observere at det danske forskningssystem langt fra udnytter alle de muligheder
ESO tilbyder, lige som antallet af danskere ansat på ESO er meget lavt.
Betydningen af ESO for danske virksomheder i form af kontrakter og teknologioverførsel er også meget
begrænset. Dette gælder ligeledes samarbejde mellem industrien og danske universiteter. Det kan hovedsageligt forklares med, at forskningen ved ESO er grundforskning og dermed langt fra noget der kan kommercialiseres. Dog har danske forskeres bidrag til instrumentudviklingen i ESO et potentiale i forhold til at
øge den danske ekspertise i instrumentbygning.
Det internationale forskningspanel påpeger at der er behov for at brugermiljøet i samarbejde med universitetsledelserne undersøger det fremadrettede behov for observationsmuligheder på det samlede astrofysiske område, og at en strategi for området drøftes med SFU, særligt i relation til ELT. Der er behov for at
løfte de store spørgsmål for ESO op på nationalt niveau, og dermed over universitets- og forskergruppeniveau.

Introduktion til faciliteten
European Southern Observator (ESO) er med VLT (Very Large Telescope) verdens ledende observatorium
inden for optisk og nær-infrarød astrofysik. ESO’s forskningsfelt er Solsystemet, fænomener i Mælkevejen,
fænomener i andre galakser samt det intergalaktiske stof og kosmologi. ESO beskæftiger sig primært med
observationer af lys. Desuden er synergier mellem nye typer kilder (gravitationsbølger) og elektromagnetiske signaler vigtige for ESO. ESO har sit hovedkvarter i Garching ved München, og har gennem årene
etableret en række observatorier i Chile, først på La Silla, dernæst Paranal (VLT) og senest faciliteter til
sub-millimeter radioastronomi på Chajnantor (hhv. APEX i samarbejde med Tyskland og Sverige og ALMA
i samarbejde med USA og Japan, mfl. Instrumenteringen af VLT er primært sket i et stort samarbejde
mellem Italien og Spanien, og faciliteret gennem ESO netværket.
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Foto: European Southern Observatory. La Silla, Paranal, ELT, ALMA, Garching.

ESO arbejder fremadrettet med at bygge det der kaldes Extremely Large Telescope (ELT). Det bliver verdens største optiske teleskop med en spejldiameter på hele 39 meter. Det er den største investering i
astrofysik nogensinde. ELT projektet har en samlet pris på 1,1 mia. Euro, hertil kommer 110 mio. Euro til
en evt. fase 2. ELT-projektet har dermed en størrelse, som er seks gange så stort som ESO’s samlede
årlige budget. Det danske bidrag til ESO/ELT ligger på 22,8 mio. Euro.

ESO’s aktiviteter og dansk involvering
Adgang til ESO’s teleskoper og instrumenter foregår gennem peer review og open access. Det vurderes
på baggrund af tallene og de danske brugeres vurderinger, at den danske benyttelse er på et rimeligt
niveau, og at Danmark er godt med i konkurrencen om brugen af de mest efterspurgte ESO-instrumenter,
og også benytter sig af de muligheder ESO tilbyder. Danmark har i 10 års-perioden 2006-2016 fået tildelt
1,9 pct. af tiden på VLT. Det bemærkes også at andelen af accepterede danske forslag ift. ansøgt tid ligger
på 0,4, hvilket er relativt højt ift. de øvrige medlemslande.
Danske forskere har ligeledes fået tildelt 0,53 pct. af tiden på La Silla + APEX teleskoperne. La Silla er
særligt rettet mod eftersøgning af exo-planeter, og er meget højt efterspurgt, så konkurrencen er hård. Af
samme grund er ansøgningssuccesraten beskeden for alle medlemmer, også for Danmark. For ALMA har
der indtil nu været seks ”call for proposals”. Den Europæiske andel af tildelt observationstid er 35 pct.
Astronomer ved danske institutioner har over de første seks perioder været PIs på i gennemsnit omkring 3
pct. af alle succesfulde europæiske ansøgninger, og blev tildelt omkring den samme andel af den
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europæiske observationstid. Danske astronomer er CoIs i flere programmer. Danske astronomer på Københavns Universitet har desuden bidraget til studiet af HIRES instrumentet på ELT med flere arbejdspakker og det har også resulteret i en række artikler.
Det er samlet vurderingen, at ESO-medlemskabet giver danske astronomer adgang til verdens bedste
jordbaserede observationsfaciliteter. Det er faciliteter som Danmark umuligt vil kunne opbygge og drive
alene, ej heller finde bedre andre steder. Brugermiljøet vurderer at ESO er en central facilitet for den danske
astronomiforskning. Miljøet understreger desuden at ESO hjælper med at tiltrække postdocs og forskere
fra hele verdenen til Danmark.

Betydningen for dansk forskning
Både adgangen til ESO’s teleskoper og det internationale forskningssamarbejde relateret til ESO vurderes
at have styrket dansk forskning på flere måder. Dansk forskning nyder også godt af de parallelle medlemskaber af ESA og NOT samt de internationale aftaler med NASA. For dansk astronomi i dag, og sandsynligvis i fremtiden, vil ESO være den primære facilitet, støttet af de andre. Medlemskabet giver danske forskere bedre muligheder for deltagelse i samarbejdsprojekter, i instrumenteringsprojekter og i videnskabeligt
samarbejde med andre astronomer i medlemslandene. Forskningspanelet vurderer, at et dansk engagement i instrumentering på ESO kan have stor betydning den videnskabelige anvendelse af ELT.

Den videnskabelige produktion
I det følgende gennemgås den videnskabelige produktion hos danske forfattere, der har gjort brug af ESO
faciliteten i deres videnskabelige arbejde. Beskrivelse af det videnskabelige udbytte af ESO tager udgangspunkt i en gennemgang af dels volumen og dels kvaliteten af de publicerede videnskabelige resultater
opnået med tilknytning til ESO. Antallet af danske ESO-relaterede publikationer opgøres ved at undersøge
antallet af forskere, der publicerer i forbindelse med forsøg udført ved ESO. I den bibliometriske analyse3
gennemført i forbindelse med denne undersøgelse er antallet af brugere opgjort til 125, målt som antallet
af forfatterbidrag i perioden 2012-2015. Tallene dækker forskere ved tre af de danske universiteter (AU,
DTU og KU).
Den bibliometriske undersøgelse viser at der i perioden 2011 til 2015 er udgivet 320 publikationer svarende
til 2.56 publikation per danske bruger. Figur 5 viser for et udvalgt antal lande antallet af publikationer per
million indbyggere i perioden. Som det fremgår af figuren er de danske forskere klart de mest produktive
set i forhold til antallet af indbyggere. Således er Danmark placeret på en første plads efterfulgt af Schweiz
og Holland. Niveauet for de øvrige nordiske lande er lavt i sammenligning med det danske.

3

30

Publikationsanalyse gennemført af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i august 2017.
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Figur 5. Antal publikationer per million indbyggere i perioden 2011-2015, udgivet af forskere der har gjort brug af ESO
faciliteten opgjort for et udvalg af lande.
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Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.
Note: Tallene i figuren inkluderer fælles publikationer, dvs. er en publikation udgivet af en tysk og dansk forsker i fællesskab tæller denne med hos begge lande.

Videnskabelig gennemslagskraft
Dansk astrofysikforskning, som foregår med kobling til ESO klarer sig godt sammenlignet med forskningen
i en række sammenlignelige lande jf. tabel 11. Danmark er placeret i top-tre blandt syv udvalgte lande med
en international gennemslagskraft på 2.29, kun overgået af Norge med en score på 2.62. De relativt høje
andele man for publikationer blandt de top-10 pct. mest citerede, kan forklares ved, at en stor del af de
mest citerede publikationer er baseret på eksperimenter ved ESO, der er udført som internationale forskningssamarbejder, og som inkluderer forskere fra mange af de nævnte lande. Publikationerne kan således
have mellem 30-100 forfattere.
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Tabel 11. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top-10
pct. mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på udvalgte lande (2011-2015)
Land
Danmark
Finland
Holland
Norge
Schweiz

FNCS
2,29
1,53
1,92
2,62
2,15

Andelen af publikationer i top 10 % (%)
56,9
46,8
50,6
60,0
56,2

Sverige
Tyskland
Total

1,85
1,51
1,29

46,9
42,2
35,9

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Tabel 12 viser for de to største danske forskningsområder (målt på antal ESO publikationer), den videnskabelige gennemslagskraft og andelen af publikationer, der er placeret blandt de 10 pct. mest citerede på
forskningsområdet. På begge områder har danske ESO publikationer en gennemslagskraft, der ligger tæt
på dobbelt så højt som både det generelle danske niveau og niveauet for samtlige ESO publikationer.
Ser vi på andelen af publikationer blandt de mest citerede finder vi, at danske ESO publikationer på de to
forskningsområder Earth & Planetary Sciences og Physics & Astronomy har en markant højere andel end
det generelle niveau for Danmark og for ESO som helhed.
Tabel 12. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top 10
% mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på de tre største danske forskningsområder (2011-2015)

Earth and
Planetary Sciences

FNCS
Physics and
Astronomy

Andelen af publikationer i top 10 % (%)
Earth and
Physics and
Planetary Sciences
Astronomy

Danmark

1,41

1,38

21,0

20,3

ESO - Danmark

2,15

2,15

29,8

29,7

ESO - Total

1,23

1,23

17,0

16,9

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Tallene indikerer samlet, at danske astrofysikere formår at udnytte den adgang Danmark har til ESO til, at
publicere internationalt og med en høj international standard.

Bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
Det angives af brugerne, at ESO spiller en vigtig rolle for træning og uddannelse af danske astronomer.
Adskillige af de danske astronomer, der er ansat på universiteterne har arbejdet ved ESO som studenter
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og/ eller som ”ESO fellows”4. ESO foretager ikke selv en systematisk registrering af medlemslandenes
udnyttelse af uddannelsesprogrammerne. Tallene er derfor indsamlet manuelt af ESO i februar 2017. Ser
man på ESO’s uddannelsesprogrammer så har disse omkring 50 fellows og 35 student fellows. Den danske
udnyttelse har været ganske lav. I alt noteres det at kun 5-6 danske fellows har deltaget i ESO’s uddannelsesprogrammer. Forskningspanelet påpeger behovet for af danske ansøgere til Fellow-programmer på
ESO øges.

Betydningen for dansk erhvervsliv
Seks af de danske virksomheder, som har besvaret virksomhedsspørgeskemaet har haft leverancer til
ESO. Af de seks virksomheder er der én virksomhed, som leverer udelukkende til ESO. 4 af de 6 virksomheder har svaret at leverancerne til ESO står for 5 pct. eller mindre af deres årlige omsætning, mens det
for én af virksomhederne udgør 6-10 pct. To af virksomhederne har ansat nye medarbejdere grundet deres
leverancer til ESO. Den virksomhed, der har ansat flest nye medarbejdere, forventer også at have en stigning i fuldtidsansættelser på et tilsvarende antal over de kommende 3-5 år.
Potentielle kandidater i konkurrenceprocessen bliver normalt udvalgt efter ESO’s database over leverandører, efter stabsmedlemmernes viden og informationer, som leveres af den ansvarlige for industrirelationer (ILO), men også firmaernes egne udtryk for interesse i et samarbejde med ESO tages i betragtning. På
grund af de ofte meget store kontraktvolumener til ELT, kan det være svært for mindre danske virksomheder at opfylde ESO’s krav til en virksomheds finansielle størrelse. Virksomheder, der ønsker at samarbejde
med ESO har også mulighed for at levere til institutioner som udvikler instrumenter til teleskoper. Omfanget
af leverancer er dog typisk mere begrænset på instrumenterne, end de er på selve teleskopstrukturen.
ESO udvikler nye teknologier i samarbejde med industri og institutter. Samarbejdet kan formaliseres enten
via en fælles udviklingskontrakt, eller via kommercielle kontrakter. Der findes også eksempler på decideret
teknologioverførsel fra ESO til virksomheder. Medlemslandenes repræsentanter får dog meget begrænset
information om disse aktiviteter, og der udarbejdes ikke nogen rapport om aktiviteterne. Der eksisterer ikke
en TTO (Technology Transfer Officer) rolle, som kunne hjælpe med at informere danske virksomheder om
ESO’s teknologier, og som kunne overføres til deres forretninger.

5.3

Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)

Sammenfattende vurdering af faciliteten
ESRF vurderes at være verdens bedste synkrotronrøntgenkilde ud fra både tekniske og videnskabelige
standarder. Faciliteten er et vigtigt supplement til MAX IV i Lund. Den høje rangering forventes at forsætte
i fremtiden i det ESFR er i gang med et større opgraderingsprogram. Der er en god overensstemmelse

4

En ESO fellow har både arbejdsopgaver for ESO som f.eks. assistent ved observationer eller ved deltagelse i teknisk udvikling, samt mulighed for at
udføre egen forskning.
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mellem den eksperimenttid, som danske forskere får tildelt og Danmarks bidrag til ESRF. Det danske synkrotronforskningsmiljø med relation til ESRF er blevet opgjort til at udgøre ca. 279 forskere og studerende.
ESRF er som europæisk forskningsfacilitet anerkendt som globalt ledende på området for meget kraftige
røntgenkilder. Adgangen til ESRF spiller en væsentlig rolle i forhold til de nationale strategier på områder
som energi, sundhedsvidenskab, materialer, osv. Det danske brugermiljø i relation til ESRF er kendetegnet
ved at være bredt og bestå af dels ekspertgrupper, der bidrager til udvikling af instrumenter og metoder
samt en større gruppe af brugere der har ”beam-tid” og anvender faciliteten som forskningsværktøj.
På baggrund af interview med brugermiljøerne og den bibliometriske analyse vurderes det, at adgang til
ESRF-faciliteten skaber ny forskning, og at adgangen er afgørende for det høje videnskabelige niveau,
som danske forskere holder. Danmark er således placeret i toppen blandt de nordiske lande målt på international videnskabelig gennemslagskraft. Den høje rangering af brugermiljøet understøttes af, at danske
forskere med stor succes får eksperimenttid i et omfang der overstiger det forventede set i forhold til medlemsbidraget. ESRF vurderes endvidere at have stor betydning for uddannelsen af yngre forskere ph.d.er
og postdocs, både gennem deres anvendelse af data og resultater, men ligeledes ved forskernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter udbudt af ESRF.
ESRF er en af de få store forskningsfaciliteter, som anvendes af danske virksomheder, og hvor der eksisterer etablerede samarbejder mellem virksomheder og danske universiteter. LINX-samarbejdet understøtter dette på bedste vis, vurderer panelet. Det vurderes endeligt at virksomhedernes forskningsmæssige
udbytte af ESRF er højt men at erhvervslivet kun i begrænset omfang har kommerciel retur. Den strategiske
betydning og udnyttelse af ESRF vurderes dog at være i overensstemmelse med medlemsbidraget. Ligeledes vurderer forskningspanelet at DANSCATT spiller en vigtig rolle i forhold til at organisere og sikre en
optimal udnyttelse af ESRF.

Introduktion til faciliteten
ESRF blev åbnet i 1994 i Grenoble i Frankrig. ESRF anvender synkrotronlys til at analysere molekyler og
materialer på atomart niveau. Det fungerer som et slags mikroskop, der kan anvendes til at undersøge
strukturer af hårde, bløde og biologiske materialer. Synkrotronlyset er 100 milliarder gange klarere end den
røntgen, der anvendes på hospitaler. Røntgenstrålerne produceres ved, at elektroner cirkulerer i en tunnel
næsten ved lysets hastighed. Med den energi produceres synkrotronstråling, som føres til 43 specialiserede eksperimentelle stationer, hvor forskningen udføres.
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Foto: Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF) i Grenoble i Frankrig.

Brugerne af ESRF vurderer at faciliteten har en meget høj international rangering som synkrotronrøntgenkilde. DANSCATT som er det danske instrumentcenter for brug af røntgen synkrotron- og neutron-kilder
samt fri-elektron røntgenlasere, vurderer at ESRF aktuelt er den ”bedste” synkrotronfacilitet i verden efter
både tekniske og videnskabelige standarder såvel som innovationshøjde.
Det fremhæves, at ESRF har en speciel instrumenteringsdivision på ca. 100 personer, som står for instrumentudvikling og service af såkaldte ”beamlines”5. Det muliggør, at ESRF påtager sig ambitiøse nyudviklinger, løsninger, der ofte senere migrerer til de nationale faciliteter. ESRF er generelt kendetegnet som en
meget pålidelig facilitet, som leverer en stabil ydelse til brugerne. Dette kan blandt andet ses ved, at faciliteten havde en oppetid på 99,06 % i 2016. Dette er et særdeles højt antal timer.
Den høje rangering forventes at forsætte i fremtiden i det ESFR er i gang med et større opgraderingsprogram, som fremadrettet blandt andet involverer konstruktionen af en ny storage ring, kaldet Extremely Brilliant Source (ESRF- EBS) samt andre nye instrumenter.

En ”Beamlines” er et fysisk rum inde i en forsøgshal. Det er også udstyr, der bringer røntgenstrålen til materialet, der studeres og registrerer, hvad der
sker. Ligeledes er det et dynamisk mødested, hvor tværfaglige teams af lokale og besøgende forskere og medarbejdere samarbejder for at imødekomme
avancerede forskningsspørgsmål. Oversat efter http://www.esrf.eu/about/synchrotron-science/beamline.
5
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ESRF aktiviteter og dansk involvering
Danmark er medlem af ESRF via det fælles nordiske konsortium Nordsync6, fordi ESRF-konventionens
statutter kræver et medlemsbidrag med en minimumsandel på 4 pct. Det danske medlemskontingent til
ESRF-faciliteten via Nordsync udgjorde i 2016 1,4 mio. Euro, som er ca. 1,44 pct. af det samlede bidrag
fra medlemslandene på 97.1 mio Euro. Danske forskere har ingen direkte brugeromkostninger derudover.
Der betales ikke for instrumenttid. Driftsudgifter deles af medlemslande. Det enkelte lands bidrag forventes
at afspejle den videnskabelige anvendelse af facilitet.
Eksperimenttiden ved ESRF bliver fordelt mellem brugerne fra medlemslandene på baggrund af ansøgninger og intern forskning udført af forskere ansat på ESRF. I 2016 modtag ESRF 34.009 ansøgninger om
såkaldte shifts, og tildelte igennem peer review 14.162 shifts. Danmark ansøgte i 2016 om 556,40 shifts,
og fik allokeret 245,51 shifts. Danmark modtog således svarende til 1,8 pct. af den samlede allokerede tid
på ESRF.
Ud af det samlede antal allokerede antal shifts, så vurderes der at være en god overensstemmelse mellem
de cirka 1,8 pct. tildelte tid, og Danmarks bidrag igennem Nordsync, hvor der betales for fem pct. af eksperimenttiden på faciliteten. Udover shifts tildelt igennem peer review, så skal det bemærkes at en dansk
forskergruppe de sidste 5 år har udviklet et nyt instrument på ESRF, som er placeret på en test-beamline.
Måletid til udvikling og første forsøg er her blevet tildelt direkte fra ESRFs direktion, og modsvarer cirka 40
shifts per halvår.
Det noteres også at et flagskibsprojekt i ESRF-EBS-opgraderingen udgøres af et dansk-udviklet mikroskop,
der tillader at visualisere i 3D, og derved vise længdeskalaer ned til 20 nm inden i mm-store emner såsom
3D prints, batterier eller aktuatorer. Udviklingen af teknikken er sket over de sidste fem år indenfor rammerne af et ERC Advanced Grant. De danske forskere har i den forbindelse investeret i størrelsesorden af
20 mio. DKK i samarbejdet. ESRF har bidraget med personale, måletid, hardware samt ved at stille en
ledig test-beamlinie, ID06, til rådighed. Dette samarbejde er exceptionelt, idet ingen anden brugergruppe
på tilsvarende vis har fået tildelt ansvaret for udviklingen af en helt ny beamlinie i ESRF-regi.
Det danske synkrotronforskningsmiljø med relation til ESRF er for perioden 2009-2013 blevet opgjort til at
udgøre ca. 279 forskere fordelt på professorer og lektorer, postdocs og ph.d.-studerende. I tillæg udgøres
miljøet af master studerende (M.Sc.) samt teknisk administrativt personale (TAP’er) tilknyttet brugerorganisationen DANSCATT.
De danske brugere fordeler sig på et bredt udsnit af de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige discipliner, som benytter sig af synkrotronstråling. Brugermiljøerne er særlig stærke indenfor materialefysik, materialekemi og især strukturbiologi. Inden for de seneste 10-20 har brugermiljøet været kendetegnet ved en meget betydelig vækst inden for bio- og life-science.

6
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Nordsync består af Sverige, Norge, Finland og Danmark.
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Figur 6. Publikationer opdelt på fagområder - Danmark (2012-2015)

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Tabel 20
Det danske forskningsmiljø er til sammenligning med de resterende nordiske lande det andet største, kun
overgået af Sverige.

ESRFs betydning for dansk forskning
Det er vurderingen på baggrund af interview med brugermiljøerne, at adgang til ESRF-faciliteten skaber ny
banebrydende forskning. Forskningspanelet lægger i sin vurdering vægt på, at ESRF er den bedste synkrotronfacilitet i verden målt på publicering og produktivitet, samt at faciliteten supplerer MAX IV i Lund.

Den videnskabelige produktion
Der eksisterer desværre ikke i det tilgængelige materiale en samlet opgørelse over hvor mange danske
forfattere der har publiceret videnskabeligt, som følge af eksperimenter gennemført ved ESRF. I 2015 opgjorde DANSCATT antallet af brugere af ESRF for perioden 2009-2013 til at være 279 forskere. Nyere tal
fra slutningen af 2015 viser at DANSCATT har 372 brugere af ESRF faciliteten. Til sammenligning, har den
bibliometriske analyse7 gennemført i forbindelse med denne undersøgelse vist, at der i blandt de otte største institutioner, målt på antallet af forfatterbidrag, er 465 ”brugere” af ESRF.

7

Publikationsanalyse for ESRF gennemført af Styrelsen for Forskning og Uddannelse august 2017
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Den bibliometriske undersøgelse angiver, at der i perioden 2011 til 2015 er udgivet 276 publikationer svarende til 0.75 publikation per bruger (seneste DANSCATT opgørelse)8. Figur 7 viser for et udvalgt antal
lande antallet af publikationer per million indbyggere i perioden 2011-2015. Som det fremgår af figuren er
den danske videnskabelige produktion placeret på en 2. plads efter Schweiz og ellers på niveau med de
lande vi normalt sammenligner os med.
Figur 7. Antal publikationer per million indbyggere i perioden 2011-2015, udgivet af forskere der har gjort
brug af ESRF faciliteten opgjort for et udvalg af lande.
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Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.
Note: Tallene i figuren inkluderer fælles publikationer, dvs. er en publikation udgivet af en tysk og dansk forsker i fællesskab tæller denne med hos begge lande.

Langt de fleste danske forskere og videnskabelige publikationer stammer fra de tre store universiteter Aarhus Universitet (76 publikationer), Københavns Universitet (73 publikationer) og Danmarks Tekniske Universitet (69 publikationer). Blandt de mindre aktører finder vi hovedsageligt virksomheder indenfor life science, hvor Carlsberg Forskningscenter, Novozymes og Novo Nordisk til sammen tegner sig for 32 publikationer9.
Ser vi på hvilke forskningsområder der primært publiceres indenfor, så ligger 67 pct. af de 276 publikationer
indenfor fagområderne fysik (16 pct.), biokemi og biologi (17 pct.), materiale videnskab (15 pct.) og kemi
(19 pct.). Mens de resterende 33 pct. udgøres af forskningsområder inden for life-science og de tekniske
videnskaber.

9

Antallet af publikationer indeholder i denne opgørelse multiple forekomster, således vil en publikation skrevet af en forsker fra Novozymes sammen
med forskere fra KU og DTU tælle med hos alle tre organisationer.
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Den publicerede forskning der kommer ud af at benytte ESRF er i langt højere grad end dansk forskning
med til at give forskerne et internationalt netværk. Ser vi på i hvor høj grad at forskerne publicere sammen
med internationale forfattere finder vi, i 2015, at 86 pct. af de danske ESRF publikationer har internationale
medforfattere. Et tal som ligger pænt over det danske gennemsnit (60 pct.) i samme år og ligeledes over
det generelle billede for alle ESRF publikationer (66 pct.).

Videnskabelig gennemslagskraft
Ser vi på hvordan dansk forskning med udgangspunkt i ESRF-faciliteten klare sig sammenlignet med en
række sammenlignelige lande, finder vi jf. Tabel 13, at Danmark placere sig i top-tre blandt syv udvalgte
lande med en international gennemslagskraft på 1,62 og dermed 0,28 point over gennemsnittet for samtlige
publikationer publiceret på baggrund af eksperimenter udført ved ESRF i perioden 2011-2015. Danmark er
således placeret i toppen blandt de nordiske lande og kun overgået af Schweiz (1.73) og Holland (1.89).
Tabel 13. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top-10
% mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på udvalgte lande (2011-2015)
Land

FNCS

Andelen af publikationer i top-10 (%)

Danmark

1,62

32,6

Finland

1,33

18,9

Holland

1,89

34,3

Norge

1,54

20,6

Schweiz

1,73

29,2

Sverige

1,58

26,1

Tyskland

1,49

25,8

Total

1,34

21,8

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Tabel 14 viser for de tre største danske forskningsområder (målt på antal ESRF publikationer) den videnskabelige gennemslagskraft og andelen af publikationerne der er placeret blandt de 10 pct. der er mest
citeret på forskningsområdet. På alle tre områder har danske ESRF publikationer en gennemslagskraft der
ligger over både det generelle danske niveau og niveauet for samtlige ESRF publikationer. Ser vi på andelen af publikationer blandt de mest citerede er det bemærkelsesværdigt at det kun er på et af de tre områder
(kemi) at danske ESRF publikationer har en højere andel end det generelle niveau for Danmark. Imidlertid
er de danske ESRF publikationer placeret noget højere end samtlige ESRF publikationer. Samlet set viser
tallene i Tabel 14 på at den danske forskning på de tre områder er af høj international standard og at
tilgangen til ESRF kan være en medvirkende årsag til at hæve det danske niveau. Det er imidlertid vigtigt
at bemærke i tolkningen af tallene for danske ESRF publikationer at resultaterne er baseres på et meget
lille antal publikationer (47 i gennemsnit) fordelt over en periode på fem år.
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Tabel 14. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top-10
% mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på de tre største danske forskningsområder (2011-2015)

Danmark

1,23

FNCS
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
1,45

ESRF - Danmark
ESRF - Total

1,70
1,38

1,50
1,25

Chemistry

Physics and
Astronomy
1,38
1,55
1,18

Andelen af publikationer i top 10 %
Chemistry
Biochemistry, Ge- Physics and
netics and MolecuAstronomy
lar Biology
16,5
18,9
20,3
24,8
16,1

16,1
13,4

19,4
13,6

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Medlemskabet af ESRF vurderes at have afgørende strategisk betydning for dansk forskning, idet den
analytiske metodeudvikling berører næsten alle grene af den tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelig forskning. Forskningen ved ESRF vurderes at være afgørende i arbejdet med at løse fremtidens store samfundsmæssige udfordringer ”grand challenges” indenfor både sundhed, energi, miljø, produktivitet. I takt med at en del af de analytiske metoder bliver mere tilgængelige åbner der sig tillige store
perspektiver for udnyttelse i industrien og på hospitaler.

ESRFs bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
Synkrotronstråling har i løbet af de sidste 20 år udviklet sig til at være en af de eksperimentelle karakteringsteknikker som har allerstørst udbredelse over hele det teknisk, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område. DANSCATT estimerer således at der er omkring 400 danske forskere, der jævnligt
anvender synkrotronstråling i deres forskningsarbejde. Af disse var det omkring 200 der anvendte ESRF i
2016. Den brede anvendelsesflade giver naturligt et stor impact på uddannelse af såvel kandidater som
forskere på de forskellige universiteter.
ESRF´s betydning ift. uddannelse af forskere og studerende sker primært på tre måder:
1. Ved deltagelse i eksperimentelt arbejde på faciliteterne (hands-on oplæring).
2. Ved at data der tages på ESRF efterfølgende analyseres på universiteterne, typisk af de studerende. Ofte vil en Ph.d.-studerende have 2-3 forsøg af et par dages varighed, mens resten af tiden
går med forberedelse, data analyse og fortolkning af data.
3. Ved deltagelse i kurser i synkrotronspredning udbudt af de danske universiteter.
Formålet med uddannelsen er mere bredspektret end ved for eksempel CERN og ESO. CERN uddanner
partikelfysikere og ESO astronomer. Under 20 pct. af de ph.d.-studerende med relation til ESRF (og
DANSCATT generelt) bliver uddannet til røntgenspecialister/ fysikere på det højeste niveau mht. instrumentering. Uddannelsen af disse specialisterne peger mod dannelse af nye brugergrupper på universiteterne, nye ledere i analyseafdelinger hos danske virksomhederne og på jobs indenfor den danske røntgenindustri.
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Langt de fleste af de studerende ser imidlertid sig selv som kemikere, strukturbiologer, material scientists
osv., hvor ESRF indgår som et kritisk værktøj i deres studier. DANSCATT uddanner altså den næste generation af natur og sundhedsvidenskabelige forskere og ledere indenfor mange discipliner. I tillæg til den
specifikke læring med hensyn røntgenteknikker, giver erfaringen med optagelse og ikke mindst analyse af
data et generelt løft af de studerende i forhold til eksperimentelt arbejde.
Et andet helt centralt element i uddannelsen af både studerende og forskere handler om deltagelse i det
eksperimentelle arbejde på ESRF og de øvrige synkrotronfaciliteter. Der er en udbredt tradition for at de
ph.d.-studerende i vid udstrækning oplæres til at køre forsøgene. En sådan øvelse i ”eksperimentel forskning på tid” er utvivlsomt nyttig i mange sammenhænge.
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der i vidt omfang har været en arbejdsdeling mellem ESRF og
bl.a. MAX IV i Sverige. Der har således været en tradition for at MAX IV (bl.a. på grund af nærheden) har
fungeret som ”uddannelsesfacilitet” for de danske universiteter, mens ESRF på grund af sine unikke egenskaber (og længere transport) har fungeret som ”eliteforskningsfacilitet” – altså der hvor de sværeste og
mest komplekse målinger blev foretaget. Til trods for denne arbejdsdeling er der et stort antal studerende
som har nydt godt af ESRF i forbindelse med deres uddannelse. Det er Danscatts vurdering, at der er 40
ph.d.-studerende og 15 kandidatstuderende, der i sidste år deltog i eksperimentelt arbejde på ESRF. Herudover var der omkring 20 kandidatstuderende, som samme år deltog i i eksperimentelt arbejde på ESRF.
Det er DANSCATT’s vurdering, at ESRFs stipendier og uddannelsessamarbejder selvfølgelig er vigtige at
udnytte, især for specialisterne. Men at de sammenlignet med de øvrige uddannelsesaktiviteter, beskrevet
ovenfor, ikke har samme betydning.
Det er panelets vurdering, at danske forskere igennem medlemskabet af ESRF opnår vigtig adgang til
uddannelses- og kompetencegivende aktiviteter. Danske forskere kan således gennem samarbejde med
forskergrupper fra andre lande, opnå viden og færdigheder indenfor storskalafaciliteter ligesom yngre forskere kan få erfaring med arbejdet indenfor synkrotronforskningen.
På uddannelses- og kompetencesiden noteres det, at ESRF har en del forskerskoler og kurser, som blandt
andet er målrettet ph.d.-studerende. Desuden nævnes ESRFs sommerskole for bachelor- og masterstuderende. Antallet af ansatte ved ESRF var ved seneste opgørelse opgjort til 694 personer. Siden 1990 har
der dog kun været én dansk forsker været ansat ved ESRF. Det bemærkes endvidere at de danske universiteter løbende har haft udstationeret personale på ESRF. På nuværende tidspunkt er bare én postdoc
udstationeret.
ESRF udbyder hvert år et antal ph.d.-stipendiater, som er åbne for de forskellige medlemslande. I alt er der
ansat 25 ph.d.-studerende ved ESRF, hvoraf én p.t. er dansk. Det oplyses af brugerne at én dansk ph.d.studerende mere er på vej, ligesom ESRF og DTU oplyser at der er indgået en kontrakt, der indebærer at
ESRF betaler for to fælles Ph.d.-studerende i perioden 2017-2020. Desuden afholdes der i ESRF-regi et
seks-ugers ekspertkursus for Ph.d.-studerende og postdocs. Af de i alt ca. 150 deltagere i kurset i 2016
var de 10 danskere.
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Ud over formelle uddannelsesprogrammer så betyder ESRF meget for uddannelsen af såvel master- som
ph.d.-studerende. Det skyldes, at der er en udbredt tradition for at studerende deltager i det eksperimentelle
arbejde på faciliteterne. Herved bliver de studerende trænet i ”synkrotron-teknikkerne. Endelig bemærkes
det at de kompetencer som forskere og studerende opnår fra ESRF-medlemskabet bruges i uddannelsen
af danske ledere og specialister til dansk industri.

ESRFs betydning for dansk erhvervsliv
Antallet af ordrer fra ESRF til virksomheder fra Nordsync er relativt stabilt, og udgør ca. 1-1,5 pct. af ESRFs
samlede årlige indkøb. I 2015 blev to store kontrakter til en samlet værdi af 3.9 mio. Euro vundet af en
dansk virksomhed, hvilke resulterede i, at Danmarks andel af indkøb i dette år svarede til 14 pct. af ESRFs
samlede indkøb. I 2017 blev der indgået aftaler mellem danske virksomheder og ESRF til en værdi af
76.500 Euro.
Overordnet set er der dog en begrænset industri-retur til danske virksomheder, om end med store udsving.
Hvis der ses mere generelt på industri-retur for Nordsync, så er den en smule under ejerandelens størrelse.
Der er gennem spørgeskemaundersøgelsen blevet identificeret tre danske virksomheder med leverancer
til ESRF. To af virksomhederne leverer fysiske produkter, mens den sidste virksomhed har igangværende
tilbud. For to virksomheder udgør leverancerne til ESRF fem pct. eller derunder af den årlige omsætning
og for den sidste virksomhed udgør det mellem 21-30 pct. af omsætningen.
Der er en lang tradition for virksomhedssamarbejde omkring ESRF, men dette sker indirekte via de danske
universiteter, og heriblandt primært DTU, KU og AU. Brugermiljøet lægger vægt på at det i overvejende
grad er universiteterne der udgør bindeleddet mellem danske forskere og erhvervsliv. Det bemærkes af
brugerne at en eksperiment på en kilde generelt er meget hektisk, hvorfor den ikke direkte er særlig velegnet til industrikontakt.
En række større danske virksomheder får jævnligt udført kommercielle opgaver på ESRF. Der foreligger
ikke en opgørelse over omfanget, men som eksempler nævnes Novo Nordisk, Lundbeck, Mærsk og Haldor
Topsøe. Projektet CINEMA (45 mio. DKK er finansieret af Innovationsfonden) og har specifikt til formål at
udbrede kendskabet til brugen af røntgen-imaging-teknikker i den danske energi sektor. I dette projekt
deltager Haldor Topsøe, LM Windpower, Amminex, Rockwoll Int. og Elektro-Isola. Projektet P-cubed har
tilsvarende til opgave at hjælpe til med at gøre den danske udnyttelse af Nordsøolie rentabel så længe som
muligt – med deltagelse af Mærsk Oil.
For yderligere at styrke adgangen for dansk industri til storskalafaciliteterne har DTU, KU og AU siden 2014
oprettet industriportaler, dedikeret til hhv. Imaging, småvinkelspredning og diffraktion. Ca. 50 danske virksomheder har samarbejdet med disse portaler. En række testforsøg er blevet foretaget på ESRF. De tre
portaler indgik i et samarbejde, der i starten af 2016 ledte til dannelsen af samfundspartnerskabet LINX:
Linking Industry with Neutrons and X-rays. Heri deltager 14 virksomheder som betalende partnere. LINX
er foreløbigt finansieret med cirka 75 Mkr. for en 5-årig periode. Samarbejdet i det danske røntgen- og
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neutronspredningsmiljø har givet anledning til en række danske spin-outs, hvor en styrkeposition indenfor
instrumentering og en tæt tilknytning til ESRF har været afgørende.

5.4

Institut Laue-Langevin (ILL)

Sammenfattende vurdering af faciliteten
Institut Laue-Langevin (ILL) er bredt anerkendt som en af de vigtigste europæiske forskningsfaciliteter på
neutronområdet, og er globalt ledende i forhold til at understøtte grundforskningen indenfor fysik, kemi,
biologi, materialeudvikling, insitu- og invivo-processer, m.m. Adgangen til ILL har været væsentlig for danske forskere, og vil blive ved med at være det frem til ESS bliver operativ fra 2023. Det må forventes at
interessen for at benytte ILL så vil falde i takt med at ESS blive operationsklar. Men indtil da spiller ILL en
væsentlig rolle i forhold til de nationale strategier på områder som energi, sundhedsvidenskab, materialer,
osv. Ligeledes er ILL en vigtig spiller i forhold til at opbygge og opretholde forskningsekspertise i Danmark
på neutronområdet. Forskningspanelet vurder at ILL indtager en vigtig rolle i forhold til opbygning og opretholdelse af forskningsekspertise i Danmark på neutronområdet, så de danske forskningsmiljøer er klar når
ESS åbner for brugere.
Brugermiljøet i relation til ILL kan groft sagt deles ind i tre hovedgrupper: den biologiske strukturforskning,
materialeforskningen, og nye områder som medicin og arkæologi. Med det relative brede forskningspotentiale kan det undre at brugermiljøet ikke er større end de estimerede 132 forskere, hvoraf kun ca. en tredjedel udførte eksperimenter ved ILL i 2016. Dette stemmer dårligt overens med brugernes egne vurderinger
af at faciliteten spiller en vigtig rolle i den nationale kompetenceopbygning frem mod opstart af ESS. Ser vi
på kvaliteten af den danske forskning med udgangspunkt i ILL finder vi, at Danmark klarer sig over gennemsnittet, men at antallet af publicerede artikler er yderst begrænset og kan betragtes som værende i den
lave ende. Når der ses på anvendelse af eksperimentel tid, så overstiger denne det danske bidrag til faciliteten.
På uddannelse og kompetencesiden udnyttes mulighederne ved ILL især ved at yngre forskere anvender
data og resultater, ligesom der i et vist omfang gøres brug af ILL’s uddannelsestilbud. Til gengæld er det
panelets vurdering at de danske fagmiljøer ikke har tilstrækkelig fokus på at udnytte ansættelsesmulighederne ved ILL i tilstrækkelig grad. Dette kan dog skyldes at ESS er langt mere attraktiv set fra en dansk
vinkel. ILL’s direkte og indirekte betydning for det danske erhvervsliv understreges tydeligt gennem det
udbredte samarbejde mellem danske virksomheder og universiteter på neutronområdet. Udbredelsen af
neutronspredning til danske virksomheder specielt inden for materiale- og life-science området er omfattende. Virksomhedssamarbejder på materiale området understøttes gennem LINX-samarbejdet, mens
DANSCATT står for den overordnede koordinering. Arbejdet, der foregår i regi af LINX og DANSCATT
vurderes at være af stor betydning for den samlede danske udnyttelse af ILL.
Endeligt, er det panelets vurdering, at DANSCATT spiller en central rolle i forhold til at sikre den fulde
udnyttelse af medlemskabet af ILL. Dette både i forhold til igangværende engagement, men ligeledes ved
at medvirke til at sætte en retning for bevidst at forberede etableringen af ESS.
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Introduktion til faciliteten
ILL, den fælleseuropæiske forskningsfacilitet i Grenoble, Frankrig, benytter ligesom det kommende European Spallation Source (ESS) neutroner til at analysere materialer på atomart niveau. Mens ESS stadig er
under opbygning er ILL i dag verdens mest kraftfulde reaktor-baserede neutronkilde med cirka 40 forskellige instrumenter. Instrumenterne muliggør forskellige typer af neutronspredning. Brugerne kommer fra flere
forskellige forskningsdiscipliner såsom fysik, kemi, biologi og arkæologi.

Foto: Institut Laue-Langevin (ILL) i Grenoble.
ILL er lige som ESRF en brugerfacilitet, hvilket betyder at ILL er ansvarlige for at drive instrumenterne på
faciliteten. Den eksperimentelle tid bliver tildelt på baggrund af videnskabelig excellence. Virksomheder
har ligesom forskere mulighed for at søge om adgang til ILL gennem det videnskabelige program. Forskere
indsender ansøgninger til ILL forud for deres deltagelse i et eksperiment. Et videnskabeligt udvalg udvælger
på den baggrund de forsøg eller ansøgninger som får den bedste videnskabelige vurdering. Efter forskerne
har gennemført eksperimentet vil de typisk analysere data fra eksperimentet på deres eget universitet.
Eksperimenterne kan variere i længde, hvorfor forskeres ophold på faciliteten ligeledes kan variere.
ILL’s betydning for europæisk neutronbaseret forskning fremhæves i den europæiske analyserapport ”Neutron scattering facilities in Europe” udgivet af ESFRI. I analyserapporten fremhæves både ILL’s udstyr og
resultater. Rapporten nævner blandt andet, at ILL har en højere videnskabelig effekt i forhold andre neutronforskningsfaciliteter i verden.
ILL har igangsat et større modernisering- og udviklingsprogram, som går under navnet Enduarance Programme. Programmet består af to faser. Fase 1 vil blive implementeret fra 2016-2019, fase 2 i perioden
2020-2023. I Endurance programmet indgår to infrastrukturprojekter og ni instrumentprojekter. ILL er ligeledes i gang med en udvikling af teknikkerne, således at faciliteten vedbliver med at være i front. Som et
stort element i denne udvikling indgår Enduarance Programme.
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Det danske medlemskab af ILL er afgørende for realiseringen af ESS-strategien, herunder især kapacitetsopbygning af et større neutronbrugermiljø. Et af de helt centrale omdrejningspunkter i ESS-strategien handler om opbygning af kompetencer og kapacitet på neutronområdet. Det langsigtede mål er en tredobling af
neutronbrugermiljøet i 2025 – hvilket vil betyde en vækst på omkring 200 personer sammenlignet med i
dag.

ILL’s aktiviteter og dansk involvering
Danmarks årlige bidrag til ILL var i 2016 på 959.403 EUR. Af det årlige medlemsbidrag går 36 pct. til at
kompensere ILL’s ejerkreds (Frankrig, Tyskland og England) for deres tidligere og fremtidige udgifter. De
resterende 64 pct. af det danske bidrag dækker danske forskeres adgang til den instrumenttid som ILL
tildeler. Som nævnt tidligere indgår Danmark i konsortiet TRANSNI, som udover Danmark består af Belgien
og Sverige. Konsortiet betaler for 3,21 pct. af ILL’s instrumentdage. Størrelsen af medlemsbidraget bestemmer omfanget af den eksperimentelle tid, som et lands forskere kan få adgang til. Videnskabeligt bliver
eksperimenttid allokeret igennem ILL’s peer review-system på baggrund af videnskabelig excellence alene.
Danmarks medlemskab har siden 2014 betydet, at danske forskere har haft adgang til 0,71 pct. af den
samlede eksperimentelle tid på ILL (svarende til ca. 30 ud af 4.000 instrumentdage per år), muligheden for
en ph.d. finansieret af ILL samt udstationering af personel på ILL. ILL yder desuden begrænset økonomisk
støtte til rejser og ophold for de danske forskere, der har fået tildelt instrumenttid. TRANSNI kontrakten
giver ydermere mulighed for dansk repræsentation i ILL’s organer, og sikrer Danmark én fuldt finansieret
ph.d.-studerende på ILL i løbet af kontraktperioden. Endelig har danske virksomheder mulighed for at byde
på opgaver på ILL.
Generelt har danske neutronbrugere i perioden 2014-2016 været yderst succesfulde i forhold til at opnå
eksperimenttid. De danske forskere har således ansøgt om i alt 272 instrumentdage i perioden, hvoraf 174
dage er blevet tildelt. Dette svarer til 1,82 % af den samlede årlige måletid på ILL, hvilket er ca. 2,5 gange
mere end Danmarks finansielle bidrag.
Det danske brugermiljø i forhold til ILL er stadig lille, men størrelse er steget med cirka 10 pct. årligt siden
2008. ILL anvendes af få grupper af ekspertbrugere, der er med til at udvikle instrumenter og metoder,
samt af en større gruppe af generelle brugere for hvem anlægget er et vigtigt værktøj i deres forskning.
Den generelle brug består typisk i at grupper på 2-3 forskere får tildelt 1-5 dage på et specifikt instrument
én eller nogle få gange om året. Der er estimeret 132 forskere, der arbejder på området, fordelt på ca. 2/3
fastansatte forskere og 1/3 unge forskere (Ph.d., adjunkt og PD) I 2016 var der 53 danske neutronbrugere
der udførte eksperimenter på ILL. 11 af disse var ph.d.-studerende.

Betydningen for dansk forskning
Siden nedlæggelsen af Risø i 2000 har danske materialeforskere ikke haft adgang til en neutronkilde i
Danmark. Danske forskere har i stedet benyttet sig af udenlandske faciliteter, herunder særligt ILL.
DANSCATT udarbejdede i juni 2017 en rapport om de danske perspektiver inden for røntgen- og
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neutronstrålingsområdet. Af rapporten fremgik det, at der er et fortsat behov for dansk medlemskab af en
højintensitets neutronfacilitet som ILL, samt at der fremtidigt kan være behov for mere eksperimenttid. Tal
fra DANSCATT viser, at cirka 25 pct. af alle danske neutronbaserede videnskabelige publikationer stammer
fra eksperimenter udført på ILL. ILL har således stor betydning for dansk neutronforskning.

Den videnskabelige produktion
Den bibliometriske analyse gennemført i forbindelse med denne undersøgelse identificerer antal forskere
til 126, målt som antallet af forfatterbidrag i perioden 2012-2015. Forskere kommer fra de fem danske
universiteter AU, RUC, DTU, KU og SDU samt organisationer som Carlsberg Research Centre og Novo
Nordisk. Den bibliometriske undersøgelse viser, at der i perioden 2011 til 2015 er udgivet 97 publikationer
svarende til 0.77 publikation per bruger. Figur 8 viser for udvalgte lande antallet af publikationer per million
indbyggere i perioden 2011-2015. Heraf fremgår det at den danske videnskabelige produktion er placeret
som nummer 3 efter Schweiz og Sverige. Forskellen mellem de tre højst placerede lande er markant idet
Schweiz med et antal publikationer per million indbyggere på hele 31 ligger en tredjedel over både Sverige
og Danmark som igen ligger væsentlig over niveauet hos de resterende lande vi normalt sammenligner os
med.
Figur 8. Antal publikationer per million indbyggere i perioden 2011-2015, udgivet af forskere der har gjort brug af ILL
faciliteten opgjort for et udvalg af lande.
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Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.
Note: Tallene i figuren inkluderer fælles publikationer, dvs. er en publikation udgivet af en tysk og dansk forsker i fællesskab tæller denne med hos begge lande.
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Videnskabelig gennemslagskraft
Ser vi på hvordan dansk forskning med udgangspunkt i ILL faciliteten klarer sig i forhold til en række sammenlignelige lande, finder vi jf. tabel 15, at Danmark har den højeste score med en international gennemslagskraft på 1.49 og væsentligt over gennemsnittet for samtlige publikationer publiceret på baggrund af
eksperimenter udført ved ILL i perioden 2011-2015. Det er dog vigtigt at bemærke, at beregningen af den
internationale gennemslagskraft er gennemført på et relativt lavt antal publikationer, i og med at Danmark
i perioden 2011 til 2015 kun er noteret for 97 publikationer eller under 20 publikationer per år. Ser vi på
andelen af publikationer blandt de top-10 pct. mest citerede ses det, at Danmark og Schweiz ligger på
niveau, mens de resterende lande scorer noget under, men dog over det generelle niveau for alle ILL
publikationer.
Tabel 15. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top-10
% mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på udvalgte lande (2011-2015)
Land
Danmark
Finland
Holland
Norge

FNCS
1,49
1,00
1,13
0,90

Andelen af publikationer i top 10 % (%)
19,6
12,0
13,2
5,0

Schweiz
Sverige
Tyskland
Total

1,42
1,24
1,15
1,02

19,7
13,3
16,6
12,7

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Tabel 16 viser for de tre største danske forskningsområder (målt på antal ILL publikationer) den videnskabelige gennemslagskraft og andelen af publikationer, der er placeret blandt de 10 pct. mest citerede på
forskningsområdet. På to af de tre områder har danske ILL-publikationer en gennemslagskraft, der ligger
over både det generelle danske niveau og niveauet for samtlige ILL publikationer. Det noteres dog også at
på materialeområdet kan de danske ILL-publikationer ikke leve op til den generelle videnskabelige gennemslagskraft i Danmark.
Ser vi på andelen af publikationer blandt de mest citerede finder vi at danske ILL publikationer på to ud af
tre områder ligger under det generelle niveau for Danmark men på niveau med ILL som helhed. Kemi skiller
sig ud som det eneste forskningsfelt, hvor danske ILL-brugere dels opnår en højere andel af publikationer
blandt de top-10 pct. mest citerede og en større videnskabelig gennemslagskraft end i Danmark og ILL
som helhed. Samlet set tyder tallene i tabel 16 på, at den danske forskning på områderne holder international standard. Det er imidlertid vigtigt at bemærke i tolkningen af tallene for danske ILL publikationer alle
tre områder at resultatet er baseres på et relativt begrænset antal publikationer (21 publikationer i gennemsnit) fordelt over en periode på fem år.
Tabel 16. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top-10
% mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på de tre største danske forskningsområder (2011-2015)
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FNCS
Materials
Science

Physics and
Astronomy
Danmark
ILL – Danmark
ILL – Total

Chemistry

1,38

1,21

1,23

1,4

1,07

0,95

0,99

Andelen af publikationer i top 10 (%)
Physics and
Materials
Chemistry
Astronomy
Science
20,3

17,2

16,5

1,49

9,8

9,1

18,6

1,07

10,3

9,8

10,5

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
Uddannelse er en vigtig del af kerneaktiviteterne på ILL, hvor metode/teknikudvikling er en del af ph.d.uddannelsen. Neutronspredning er en af de væsentlige eksperimentelle karakteriseringsteknikker. Og anvendes ikke mindst inden for forskellige forskningsområder inden for kemi og fysik samt dele af Life science.
Medlemskabet af ILL og adgangen til de øvrige neutronspredningsfaciliteter har (primært PSI i Schweiz)
har stor betydning i uddannelse af såvel kandidater som forskere på de forskellige universiteter.
ILL´s betydning ift. uddannelse af forskere og studerende sker primært gennem kurser i neutronspredning
og deltagelse i eksperimentelt arbejde på faciliteterne. Derudover tilbyder faciliteten praktikophold til studerende. Det danske medlemskab af ILL giver blandt andet mulighed for at uddanne et antal instrument
scientists, som vil kunne bruge deres erfaringer når ESS står færdigt. Derudover har flere ph.d.-studerende
på danske universiteter mulighed for at tage en del af deres forskeruddannelse, som udstationeret på ILL,
hvor vedkommende arbejder som instrument scientist. Igennem det danske medlemskab af ILL får forskere
således adgang til både eksperimenttid og uddannelsesaktiviteter. Dette betyder, at danske forskere kan
indgå i samarbejde med forskergrupper fra andre lande, opnå viden og færdigheder indenfor storskalafaciliteter og yngre forskere kan få erfaring med arbejdet indenfor neutronforskningen.
ILL udbyder flere forskellige forskerskoler og kurser, som blandt andet er målrettet ph.d.-studerende. ILL
har som flere andre faciliteter ph.d.-studerende tilknyttet. I 2016 var der 40 ph.d.-studerende indskrevet på
ILL, som helt eller delvist var finansieret igennem faciliteten. I efteråret 2017 begynder én dansk ph.d.studerende et projekt på ILL, og yderligere to ph.d.-studerende er i øjeblikket i gang med deres ph.d.projekter.
I løbet af perioden 2013-2016 har der været fire danske praktikanter tilknyttet ILL. DANSCATT påpeger, at
der kan være potentiale for i endnu større omfang at samarbejde med ILL om uddannelse og kompetenceopbygning igennem flere integrerede samarbejdsprojekter.
Med hensyn til kurser i neutronspredning afholder de danske universiteter i alt 21 forskellige kurser, som
har til formål at uddanne studerende i neutronspredningsteknikkerne (tal stammer fra analyse som er vedhæftet denne mail). De 6 af kurserne er såkaldte introducerende kurser hvor der generelt er fokus på at
præsentere forskellige analyse/karakteringsteknikker, og hvor neutronspredning indgår som et betydeligt
element i undervisningspensum. Herudover afholdes der årligt 15 kurser som er såkaldte specialistkurser
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der alene har fokus på spredningsteknikkerne. Der findes ikke data for hvor mange studerende, der har
deltaget i disse kurser. Dette til trods er det vurderingen fra DANSCATT, at der tale om en omfattende
uddannelsesindsats, hvor et stort antal studerende hvert år uddannes og trænes i de eksperimentelle teknikker som findes på ILL. Det kan selvfølgelig diskuteres om alle disse kurser er specifikt målrettet mod
ILL. Der findes således også andre neutronfaciliteter, som anvendes af forskere og studerende. Men ILL
er så absolut den største og videnskabeligt set mest avancerede neutronnfacilitet. Og den forskningsbaserede uddannelse af kandidater/ph.d.-studerende tager derfor ofte afsæt i den forskning og de eksperimenter, der sker på ILL.
Et andet helt centralt element i uddannelsen af både studerende og forskere handler om deltagelse i det
eksperimentelle arbejde på ILL og de øvrige neutronfaciliteter. Der har været en udbredt tradition for at
studerende deltog i når forskere har opnået måletid på en facilitet. Det skal i den sammenhæng bemærkes,
at der i vidt omfang har været en arbejdsdeling mellem ILL og bl.a. PSI i Schweiz. Der har således været
en tradition for at PSI (bl.a. på grund af den eksisterende samarbejdsaftale) har fungeret som ”uddannelsesfacilitet” for de danske universiteter, mens ILL på grund af sine unikke flux og instrumenter, har fungeret
som ”eliteforskningsfacilitet” – altså der hvor de sværeste og mest komplekse målinger blev foretaget. Til
trods for denne arbejdsdeling er der en del studerende, som har nydt godt af ESRF i forbindelse med deres
uddannelse.
Det er DANSCATT’s vurdering at der er 11 ph.d.-studerende, der i sidste år deltog i eksperimentelt arbejde
på ILL. Herudover var der omkring 8 kandidatstuderende, som samme år deltog i i eksperimentelt arbejde
på ILL. Endelig var der i 2016, 3 studerende, der var på længerevarende studie/uddannelsesophold på ILL.
Antallet af danske studerende (kandidat, Ph.d. og Fellows) som har haft længerevarende ophold ved og
med støtte fra faciliteten i 2016 var 3. I alt har 53 danske forskere og ph.d.-studerende anvendt faciliteten i
2016

Betydning for erhvervslivet
To af virksomhederne som har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen, har leverancer til ILL. Det udgør
fem procent eller mindre af virksomhedernes samlede omsætning. Ingen af virksomhederne har oplevet en
årlig stigning i hverken eksport, omsætning eller investeringer, og forventer det heller ikke fremadrettet.
Leverancerne har heller ikke betydet opslag af nye stillinger og det forventes heller ikke at ske inden for de
næste 3-5 år. Det har ikke været muligt at få tal fra ILL angående danske ordrer fra ILL, men det er vurderingen at ordrer til danske virksomheder er meget begrænset.
Det er forskningspanelets vurdering på baggrund af interviews, at de danske brugermiljøer er gode til at
involvere virksomheder samt udbrede neutronforskningen til relevante danske virksomheder. ILL er sammen med ESRF en af de få større faciliteter som anvendes af danske virksomheder, hvor der er etableret
konkrete samarbejder mellem virksomheder, ILL og danske universiteter. Virksomhedssamarbejder støttes
blandt andet gennem det såkaldte LINX-samarbejde.
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5.5

European XFEL

Sammenfattende vurdering af faciliteten
European XFEL er først blevet operationel i sommeren 2017, men betragtes allerede som den kraftigste
og mest avancerede røntgen-laser facilitet på globalt plan. Det forskningsmæssige udbytte af European
XFEL er endnu beskedent i dansk regi, men forventes i de kommende år at vokse, primært inden for materialefysik. Danske forskeres får typisk adgang til European XFEL som deltagere i et større forskningskonsortium, bestående af 10-20 forskere, der sammen udfører eksperimenter ved European XFEL. Selv om
den videnskabelige aktivitet ved XFEL først er startet i 2017, er det vurderingen at faciliteten vil have høj
videnskabelig impact i det danske forskningsmiljø. Dette forudsætter imidlertid at volumen i det allerede
meget kompetente danske forskningsmiljø øges. Danske forskere har indtil nu deltaget i udvikling af eksperimentelt udstyr. Det forventes at få en positiv effekt på det danske udbytte af medlemskabet. Det understreges af, at den første tildeling af eksperimenttid, har givet danske forskere en overgennemsnitlig
mængde af ”beam-tid”.
Det er endnu uklart hvor stor effekt European XFEL vil have i forhold til uddannelse- og kompetenceopbygning i Danmark. Danske forskeres ansættelser ved XFEL er meget begrænset, hvis man ser bort fra ledelsesniveauet, hvor vi er godt repræsenterede. Traditionelt har forskerne ved de danske universiteter inddraget studenter på både master- og ph.d.-niveau i det videnskabelige arbejde. Det har givet en betydelig
effekt for uddannelse og kompetenceopbygningen. Brugermiljøets størrelse betyder imidlertid at det kan
være vanskeligt at anvende medlemskabet til at styrke uddannelsen af studerende i Danmark.
Vi finder endnu ingen eksempler på videnskabelige samarbejder centreret omkring European XFEL, der
involverer industrien. Forskningspanelet vurderer at de eksperimentelleteknikker, der benyttes, stadig er
så komplekse, at det er vanskeligt at anvende teknologien i den mere anvendelsesdrevne forskning.
Det internationale forskningspanel anbefaler at der på kort sigt etableres 2-3 nye ekspertbrugergrupper i
Danmark, som kan involveres i metode- og instrumentudviklingen på området, og samtidig bruge anlægget
til at udføre banebrydende forskning. På mellemlang og lang sigt vurderer forskningspanelet at der er behov
for at udvikle det danske brugermiljø, så det sikres at det kan fungere som forbindelsesled til den bredere
udnyttelse af ESS. Der er ligeledes behov for at forsætte koordineringen, understøttelsen og opfølgningen
af aktiviteterne omkring den danske indsats i tæt samarbejde mellem brugere, institutioner og Styrelsen for
Forskning og Uddannelse. Det kan foregå i regi af DANSCATT.

Introduktion til faciliteten
European XFEL er en røntgen-laser facilitet, der blev åbnet i Hamburg i Tyskland i juli 2017. Konstruktionen
har været undervejs siden 2009. European XFEL er en såkaldt foton-baseret karakteriseringsfacilitet. Funktionaliteten kan i nogen udstrækning sammenlignes med synkrotronfaciliteter, men røntgen-laser-faciliteter
har en ekstrem høj peak brillans, som betyder at der kan udføres radikalt anderledes eksperimenter end
hvad der kan udføres med andre typer af røntgenkilder.
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Det forventes således, at European XFEL vil skabe helt nye muligheder for at undersøge struktur og dynamik af kemiske processer, katalytiske systemer, nanomaterialer, væsker og opløsninger, komplekse bløde
og hårde materialer, kvantesystemer, såvel som statisk struktur og kinetik i bio-systemer. Faciliteten vil
over de kommende 10 år kunne udvikle sig til at blive verdens bedste røntgenlaser. Faciliteten vil, når
konstruktionen er helt færdig, være udstyret med seks instrumenter, Samtidig med etableringen af European XFEL åbnes globalt en række nationale røntgenlaserfaciliteter, PAL FEL (Korea), SwissFEL
(Schweiz) og LCLS II, som er ret fremskredne. Hermed udvides kapaciteten på røntgenlaserområdet betydeligt. Der er dog tale om en meget kompleks eksperimentel teknik, som stiller store krav til forskernes
viden og kompetencer på området. Det er derfor også forventningen at det lave antal af erfarne brugere vil
udgøre en flaskehals for en bredere udbredelse af teknikken til såvel danske som europæiske forskere i en
længere årrække.

Foto: European XFEL ved Hamborg.

European XFEL’s aktiviteter og dansk involvering
European XFEL er etableret af 11 medlemslande, der hver ejer et antal anparter i XFEL GmbH. Ejerandelene svarer til hvert lands bidrag til konstruktionsbudgettet. Langt størstedelen af XFEL´s aktier – og dermed
også konstruktionsbidrag – ejes af værtslandet Tyskland og Rusland. De to lande ejer henholdsvis 58 pct.
og 27 pct. af aktierne (svarende til 85 pct. af alle aktierne). Efter en udvidelse af konstruktionsbudgettet i
2015 ejer Danmark 0.96 pct. af aktierne, svarende til et bidrag på ca. 11 mio. Euro (i 2005 værdi) til konstruktionen.
Medlemslandenes betaling til det årlige driftsbudget på 117,5 mio. € bestemmes dels på baggrund af landenes videnskabelige anvendelse af faciliteten, dels på baggrund af deres bidrag til konstruktionen. Det
blev dog aftalt i forbindelse med den danske indmeldelse af European XFEL, at det danske driftsbidrag
maksimalt kan udgøre 1 pct. af driftsomkostningerne.

UDBYTTET AF DANMARKS MEDLEMSKABER AF STORE INTERNATIONALE FORSKNINGSINFRASTRUKTURER | DAMVAD.COM

51

Det danske røntgen-laser brugermiljø er i meget stort omfang knyttet til én enkelt meget succesfuld forskningsgruppe på DTU, der har været involveret i røntgen-laser-teknologien fra starten. Gruppen arbejder
med ultrahurtig dynamik i kemiske systemer, især funktionelle molekyler til (sol-)energi omdannelse, og har
etableret samarbejder med grupper ved faciliteterne LCLS, European XFEL, DESY, ESRF og Soleil, og
universiteterne i Budapest, Rostov on Don, Lund, Göteborg og Stanford.
Gruppen har siden 2010 har deltaget i 22 regulære måletider svarende til i alt 113 skift af 12 timer. Ved
eksperimenterne har den gennemsnitlige størrelse af de eksperimentelle grupper været på 17 personer,
heraf i snit 4 danskere. Ud over DTU-gruppen har to grupper fra AU deltaget i et XFEL eksperiment hver.
Totalt har der i de seneste 4-5 år været 7-15 aktive danske forskere om året, der har anvendt røntgenlaserfaciliteter. De i gennemsnit 3 beamtider om året har inkluderet både tider, som har været ledet af gruppen,
og hvor gruppen har bidraget. Gruppens ekspertise med datahåndtering og eksperimentdesign har ført til
adskillige invitationer fra samarbejdspartnere til at deltage i eksperimenter. Endvidere er flere af de danske
forskere i dag ansat på henholdsvis en tysk, en russisk, en dansk og en italiensk SwissFEL og XFEL som
enten beamline-ansvarlig og beamline-scientist og ved LCLS som project scientist eller Post Doc. Det vurderes at bidrage til at opretholde et stærkt netværk med faciliteterne, og til at opnå beamtid på samme
niveau. Størrelsen af brugermiljøet har været forholdsvis konstant over de seneste år. Det er imidlertid
forhåbningen, at Euopean XFEL kan være med til at trække nye forskningsgrupper til området. Kapaciteten
for XFEL-eksperimenter udvides markant i disse år. Væksten i tilgængelig måletid sammen med en stigende bevidsthed om de nye forskningsmuligheder, som European XFEL tilbyder, forventes at lede til en
vækst i antallet af danske brugere. Der er store muligheder inden for blandt andet strukturbiologi, især i
forbindelse med single particle imaging samt inden for materialekemi og –fysik, for eksempel katalyse,
energikonvertering og –lagring, atom- og molekylfysik samt kvantesystemer.
Kompleksiteten af ”XFEL-eksperimenter” stiller store krav til de ressourcer, som grupperne skal dedikere
til eksperimenterne, som beskrevet ovenfor. Det gælder både ift. antallet af personer som er involveret i
forsø-gene samt de kompetencer, som gruppen skal råde over. Det er vurderingen, at det er urealistisk at
opret-holde en selvstændig indsats i forhold til XFEL målinger med mindre end ca. 5 aktive forskere. Mange
af eksperimenterne ved XFEL gennemføres derfor også i regi større internationale forskningskonsortier
med 15-30 forskere. Denne kompleksitet gør det også vanskeligere for nye brugere, at begynde at anvende
XFEL. En central udfordring for de kommende bliver derfor også at få udvidet det danske brugermiljø for at
sikre at danske forskere har mulighed for at drage nytte af de radikalt nye muligheder, der åbnes med
XFEL.

Betydningen for dansk forskning
Ind til åbningen af European XFEL har der kun været et begrænset antal hårde røntgen XFEL’s i verden.
Det drejer sig om faciliteterne: SACLA (Japan) og LCLS (USA), og fra 2017/2018 også PAL FEL(K) og
SwissFEL (Schweiz). Det danske brugermiljø har derfor været helt afhængig at få adgang på disse faciliteter hvis de skulle gennemføre deres forskning. Danmark har imidlertid ikke været medlem af nogen af
disse faciliteter, og har derfor enten været afhængig af indgå i forskningssamarbejde med forskere fra de
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pågældende lande, eller at udforme ekstraordinært gode ”proposals” (som gør det muligt for ikke-medlemslande at anvende faciliteterne).
Til trods for at Danmark ikke har været medlem eller medejer af en facilitet har danske forskere formået, at
få adgang til en ikke ubetydelig andel af den samlede eksperimentelle tid, der var til rådighed for verdens
forskere. I første halvdel af 2015 anvendte danske forskere således omkring 5 pct. af antallet af ”beamtider”
der globalt var til rådighed. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om en forholdsvis lille gruppe af
forskere på DTU, som meget succesfuldt har formået at skaffe sig adgang til det begrænsede antal røntgenlaser faciliteter, der findes på globalt plan. Det er imidlertid vurderingen, at det ville være vanskeligt for
andre (og mindre erfarne) grupper, at få adgang til disse free electron laser-faciliteter på samme niveau
som DTU-gruppen.
Med åbningen af European XFEL sikres danske forskere for første gang direkte adgang til en større røntgen-laser facilitet. Herved opstår der også mulighed for at en bredere gruppe af danske forskere kan få
adgang til de eksperimentelle teknikker som en free electron laser facilitet tilbyder. Hertil kommer at European XFEL bliver langt mere avanceret end de eksisterende røntgen-laserfaciliteter. Medlemskabet af
XFEL skaber derfor dels muligheder for at gennemføre eksperimentelt arbejde som det hidtil ikke været
muligt at gennemføre, dels at der kan opbygges et bredere dansk brugermiljø end det hidtil har været
tilfældet. Danske forskere har en relativ central placering på faciliteten.
Det er forskningspanelets vurdering at European XFEL er nødvendig for at gennemføre forskning på højeste niveau på de pågældende forskningsområder. Der kan identificeres et meget kompetent forskningsmiljø, der dog har en meget begrænset størrelse, hvilket på sigt at kan udgøre en begrænsning for den
danske anvendelse af faciliteten (bl.a. i takt med at de sidste instrumenter kommissioneres).
Det er dog forskningspanelet vurdering at det danske brugermiljø ikke har været tilstrækkelig gode til at
udnytte ansættelses- og uddannelsesmulighederne på European XFEL, med undtagelse af nogle ledelsesposter. Den hidtidige anvendelse af faciliteten er over middel (baseret på første års ansøgninger om eksperimentel tid). Selv om den videnskabelige aktivitet først er startet i 2017, er det vurderingen at faciliteten
har eller vil have god videnskabelig impact for det danske forskningsmiljø. Det noteres at danske forskere
har deltaget i udviklingen af eksperimentelt udstyr, som fremover vil kunne understøtte den videnskabelige
impact af det danske medlemskab. Endvidere indikerer den første tildeling af eksperimentel tid, at danske
forskere har et tilstrækkeligt højt niveau til at anvende facilitet.

Bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
Der er ikke etableret et egentligt uddannelsesprogram på European XFEL endnu. Det betyder også at det
ikke er muligt at finde et direkte kvantificerbart mål for XFEL´s betydning i forhold til såvel uddannelse som
kompetenceopbygning. Da der kun i meget begrænset omfang er udført eksperimentelt arbejde på European XFEL er det heller ikke muligt at vurdere i hvilket omfang faciliteten understøtter uddannelsen af
studerende på de forskellige universiteter.
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Det skal dog bemærkes, at European XFEL beskæftiger et betydeligt antal ph.d.-studerende. Det anslås,
at der i 2016 var omkring 30 ph.d.-studerende. De løfter typisk forskellige udviklingsopgaver, der er nødvendige for at få færdiggjort konstruktionen af European XFEL, eller de er med til at udvikle facilitetens
metodiske kompetencer – eksempelvis i forhold til indkøring og anvendelse af de forskellige instrumenter.
Det er endnu ikke lykkedes danske studerende at komme i betragtning til disse stillinger. DTU-gruppen har
dog haft udveksling af ph.d.-studerende med European XFEL i forbindelse med opbygningen af FXE instrumentet.
Det er forventningen i brugermiljøet at studerende – på såvel ph.d.- som master-niveau – i et vist omfang
vil blive involveret i det eksperimentelle arbejde på European XFEL, og at faciliteten på den baggrund vil
kunne spille en vigtig rolle for kompetenceopbygningen i Danmark. Det skyldes, at der en udbredt tradition
i brugermiljøet for at inddrage studerende i det eksperimentelle arbejde. I mange tilfælde vil studerende
naturligt deltage når en forskergruppe har fået beam-tid på en facilitet. Denne studenterinddragelse forventes at blive endnu større med European XFEL på grund af den kortere afstand. I skrivende stund deltager
tre danske ph.d.-studerende i et af de første eksperimenter ved FXE beamlinien.
Forskningspanelet vurderer European XFEL’s betydning for dansk uddannelses- og kompetenceopbygning
stadig fremstår uklar. Der har således endnu ikke været nogen uddannelse af forskere eller studerende i
tilknytning til på European XFEL, hvilket først og fremmest begrundes i at faciliteten først er blevet operationel i 2017. Panelet anbefaler at fokus på inddragelse af studerende styrkes. Der har ved dansk anvendelse af andre røntgenlaserfaciliteter været tradition for en betydelig inddragelse af studenter (både master
og ph.d.-studerende), hvilket har skabet en stor impact på den danske uddannelses- og kompetenceopbygning. Panelet vurderer dog også at det danske brugermiljøs begrænsede størrelse kan betyde at der er
begrænsede uddannelsesmuligheder for studerende på området.

Betydning for erhvervslivet
Omkring 40 pct. af det danske bidrag fra European XFEL er blevet udmøntet som en in-kind leverance
(svarende til ca. 4.1 mio. € og 0,69 pct. af de samlede in-kind leverancer). In-kind projektet er styret fra
DTU, og foregår i nært samarbejde med firmaet JJ X-ray A/S. Det omfatter udvikling, fremstilling og installation af instrumentering til det såkaldte FXE-instrument. FXE-instrument er det første af facilitetens seks
instrumenter, der blev operationel i sommeren 2017. Den danske involvering i instrumentet har på flere
fronter været succesfuldt. Leverancen af instrumentet har således fulgt både budget og European XFEL’s
krav til tidsplanen. Samtidig har det også videnskabeligt levet op til de oprindelige forventninger.
In-kindprojektet har også understøttet de videnskabelige kompetencer i det danske brugermiljø. Der er i
den sammenhæng opbygget en række nøglekompetencer på DTU-fysik, om instrumentets funktionalitet,
som er vigtige for den fremtidige anvendelse af instrumentet. Det afspejler sig blandt andet i at DTU involveres i 2 af de i alt 7 eksperimenter, der bliver gennemført på FXE-instrumentet i det kommende halve år.
Det er i den sammenhæng også vurderingen at de særlige instrumentkompetencer, som er opbygget på
DTU, gør miljøet til en interessant samarbejdspartner for udenlandske forskergrupper. På den måde har
in-kind leverancen også betydning for miljøets fremtidige udviklingsmuligheder. Endelig er det vurderingen,
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at in-kind leverancen har haft betydning for virksomheden JJ X-ray A/S, som selv angiver, at involvering i
projektet, har medvirket til en betragtelig forøgelse af antallet af ordrer.
European XFEL har lavet en særkørsel i deres regnskabssystem, som belyser facilitetens indkøb blandt
danske virksomheder. Det fremgår her at danske virksomheder i hele konstruktionsperioden har solgt varer
og service for i alt 1,4 mio. DKK. Der er tale om fire mellemstore ordre til specialiserede teknologivirksomheder i Danmark (samlet ordresum til disse fire ordrer er 1.1 mio. €). Herudover er der en række mindre
ordrer i form af møbler og andre ikke-teknologitunge leverancer.
Der er kun én virksomhed, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen, der har leverancer til European
XFEL. Virksomhedens leverancer består både af fysiske produkter og ikke fysiske ydelser og udgør mellem
21-30 pct. af virksomhedens samlede omsætning. På nuværende tidspunkt oplever virksomheden en stigning i den årlige eksport og investering på ca. 20 pct., og en stigning i årlig omsætning på 25 pct. afledt af
disse leverancer. Virksomheden har yderligere ansat tre fuldtidsmedarbejdere grundet deres leverancer til
XFEL. Inden for de næste 3-5 år, forventes en yderligere stigning på 10 pct. i både eksport, investeringer
og omsætning samt to nye fuldtidsansættelser.
Samlet set er det erhvervsmæssige bidrag fra European XFEL dog minimalt. Den begrænsede ordretilgang
til danske virksomheder skyldes i stort omfang at en meget stor andel af det samlede konstruktionsbudget
er gået til in-kind leverancer samt løn og udgifter til facilitetens bygninger. Der har kun været gennemført
begrænsede udbud på produkter eller serviceydelser, som danske virksomheder har kunnet deltage i. Det
bør være ambitionen at de danske ordrer øges når faciliteten for alvor gå i drift.
De første eksperimenter gennemføres fra efteråret 2017. Der findes således endnu ikke konkrete eksempler på samspil mellem forskning og erhvervsliv ift. den videnskabelige udnyttelse af XFEL. Det er vurderingen, at den videnskabelige anvendelse af XFEL i den nærmeste årrække vil være forbeholdt akademiske
brugere. Det skyldes først og fremmest, at røntgen-laser teknikken endnu er så ny, at det endnu ikke er
helt klart hvordan XFEL-forskningen kan understøtte danske virksomheders F&U-aktiviteter. Herudover er
anvendelsen af røntgen-laser teknikken så kompleks, at de som oftest forudsætter ”brugerviden” på et
meget højt niveau. Det gør det vanskeligt for virksomheder at gennemføre egne eksperimenter på XFEL.
Dette vil sandsynligvis ændre sig efterhånden som teknologien og metoderne modnes.
European XFEL har en ambition om at understøtte brugerne i højere grad end det har været set hos synkrotroner og hos LCLS og SACLA, således at brugeren også vil kunne trække på ressourcer og ekspertise
på European XFEL til behandling og forståelse af data efter at eksperimenterne er gennemført. Realiseringen af denne ambition har potentiale til at skabe markante forbedringer for erhvervslivets udnyttelse af
faciliteten, ligesom det også vil være vigtigt for at understøtte etableringen af nye brugergrupper.
En vækst i brugermiljøet i Danmark vil i den sammenhæng kunne understøtte ikke alene den videnskabelige anvendelse af XFEL, men også erhvervslivets muligheder for at anvende faciliteten. Det er i den sammenhæng vigtigt, at en fremtidig vækst i brugermiljøet både konsoliderer nuværende styrkepositioner og
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udvikler eksempelvis det biovidenskabelige område, hvor der findes et antal pharma-/fødevarer/ingrediensvirksomheder, der traditionelt har haft gavn af de forskellige spredningsteknikker.

5.6

European Spallation Source (ESS)

Sammenfattende vurdering af faciliteten
ESS forventes, når faciliteten om få år operationel, at blive en af de vigtigste europæiske forskningsfaciliteter på neutronområdet, og globalt ledende i forhold til at understøtte grundforskningen indenfor fysik,
kemi, biologi, materialeudvikling, in-situ og in-vivo processer, m.m. Da ESS endnu er i design- og opbygningsfasen er det vanskeligt at vurdere den videnskabelige betydning. Men da ESS vil have et bredt anvendelsesområde får faciliteten sandsynligvis også stor strategisk betydning for de nationale satsningsområder energi, life-science, materialer, m.m. Den danske indsats for at skabe et internationalt anerkendt
forskningsmiljø med kritisk masse giver derfor god mening. Fundamentet for et sådant forskningsmiljø vurderes i høj grad at være til stede, da det eksisterende brugermiljø er kendetegnet ved at være yderst kompetent om end stadig af meget begrænset størrelse.
ESS spiller på uddannelsessiden endnu en begrænset rolle. Der er imidlertid forventninger om en betydelig
effekt når ESS bliver operationel. Dog kan man vi allerede på nuværende tidspunkt se at der er gennemført
konkrete uddannelsesaktiviteter på ESS i og med at et mindre antal ph.d.-projekter er gennemført med
tilknytning til design og udvikling af de to instrumenter der har dansk ledelse.
Den strategiske betydning af ESS og ikke mindst perspektiverne for de danske forskningsmiljøer vurderes
at være store. Af samme grund anses den række af initiativer, der er igangsat for at forberede danske
forskere og forskningsmiljøer som vigtige. Det handler blandt andet om initiativer, der skal skabe samarbejder mellem danske virksomheder, ESS og danske universiteter – eksemplificeret ved LINX-samarbejdet. Uddannelsesaktiviteterne på de danske universiteter i forhold til at udnytte neutronspredningen er også
med til at styrke den fremtidige effekt af medlemskabet af ESS.
Det er samlet det internationale forskningspanels vurdering at det danske medlemskab af ESS er baseret
på et godt strategisk fokus. Det noteres at der er udarbejdet en god strategi, som sætter retning for den
fremtidige indsats. DANSCATT vurderes at være meget aktiv i forhold til koordinering af den danske indsats. Forskningspanelet er dog af den opfattelse, at Danmark ikke har været god nok til at udnytte ansættelses- og uddannelsesmuligheder på ESS, i det under én pct. af de ansatte i dag er danske.
Panelet vurderer at der er behov for at sikre at eksisterende ekspertbrugere kan fortsætte deres indsats i
forhold til at opbygge instrumenter på ESS, og dermed sikre at anlægget vil passe ind i danske forskningsstrategier og at ekspertbrugere får tid til at lave banebrydende forskning med neutroner. Der er ligeledes
behov for at etablere flere ekspertgrupper i Danmark i relation til ESS fyrtårnsprojekter, som kan fungere
på et videnskabeligt og instrumentmæssigt højt internationalt niveau. Endelig bør der ske en udvikling af
brugermiljøerne så de kan fungere som link mellem ESS og den brede udnyttelse af ESS.
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Introduktion til faciliteten
European Spallation Source (ESS) er en fælleseuropæisk neutronforskningsfacilitet, der er under opførsel
i Øresundsregionen. Hovedfaciliteten etableres i Lund, mens facilitetens datacenter med op til 60 ansatte,
etableres på den danske side af Øresund. Datacentret har bl.a. til opgave at opsamle data og hjælpe besøgende forskere med at analysere og fortolke de data, der kommer ud af deres eksperimenter.
ESS skal som facilitet bruges til at undersøge både hårde og bløde og biologiske materialer ved at beskyde
en udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner. Ved at registrere hvordan neutronerne spredes,
når de rammer atomkernerne i den udvalgte materialeprøve, er det muligt at regne sig frem til, hvilke atomer
og molekyler, der indgår i materialeprøven, hvor de befinder sig, og hvad der sker med dem. På den måde
giver ESS mulighed for at tage meget præcise ”billeder” af strukturerne i materialer – fra simple krystaller
til lange plastmolekyler og cellers forskellige makromolekyler.

Foto: European Spallation Source (ESS) Lund, Sverige.

Konstruktionen og driften af ESS er opdelt i tre faser, der er overlappende. Den første fase er ”konstruktionsfasen” der løber i perioden 2014-2025. I denne perioden bygges alle bygninger samt selve ESS-maskinen og de første 15 instrumenter. Fra 2019-2025 er projektets anden fase – den såkaldte initiale driftsfase.
Den løber sideløbende med sidste del af konstruktionsfasen. Denne fase har til formål at påbegynde drift
af ”ESS-maskinen” (accelerator og target) samt at få de første 15 instrumenter gjort fuldt operationelle. Det
forventes således, at ESS-maskinen vil være klar til produktion af de første neutroner i 2019, mens det
videnskabelige program med de første otte instrumenter vil blive påbegyndt i 2023 (det program som giver
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medlemslandenes forskere adgang til faciliteten). Fra 2023 til 2025 vil de sidste instrumenter blive installeret, og gradvist blive åben for videnskabelig anvendelse. Den tredje og sidste fase er den ordinære driftsfase (´steady state operation´), der løber fra 2026 og frem. Det er forventningen, at der stadig vil ske en
udbygning af facilitetens instrumentprogram i denne fase, således at antallet af instrumenter øges fra 15 til
22.
Medlemskabet af ESS skal ses på baggrund af en lang tradition for at danske forskere anvender neutronkilder uden for landets grænser. Siden nedlæggelsen af reaktoren på RISØ i 2001 har danske materialeforskere således ikke haft adgang til en neutronkilde i Danmark. Danske forskere har derfor været afhængige af adgangen til en række udenlandske faciliteter. Resultatet er at danske forskere i dag anvender
en bred vifte af forskellige neutronkilder rund om i Europa og til dels også USA.
Den danske anvendelse af de europæiske faciliteter koncentrerer sig særligt om faciliteterne SINQ i
Schweiz og ILL i Frankrig. De to faciliteter tegner sig således for lidt mere end halvdelen af alle de rejsestipendier som DANSCATT uddelte i 2015. På begge faciliteter er der etableret formelle samarbejdsaftaler,
der giver danske forskere adgang til faciliteterne. I mange tilfælde har danske forskere ikke adgang til de
øvrige europæiske faciliteter. Når det alligevel lykkedes, så skyldes det typisk, at de danske forskere gennemfører deres eksperimentelle arbejde i samarbejde med forskere fra de pågældende lande.
Det danske brugermiljø har vurderet, at når ESS bliver fuldt operationel i 2026, så vil hovedparten af den
danske ”neutron-forbrug” blive dækket af ESS. Det skyldes primært, at ESS bliver langt kraftigere end
andre neutronkilder. Det bliver derfor også muligt at gennemføre mere avancerede og krævende eksperimenter på ESS end det er muligt i dag. Det er på den baggrund også vurderingen, at der rent videnskabeligt
ikke eksisterer et alternativ til ESS, når ESS er færdigbygget.

ESS aktiviteter og dansk involvering
ESS er en såkaldt brugerfacilitet. Det betyder, at ESS er ansvarlig for at drive et antal instrumenter (målet
er at der skal etableres i alt 22 instrumenter – hvoraf 16 er finansierede) hvor europæiske forskere kan
gennemføre deres eksperimentelle arbejde. Der er endnu ikke fastlagt en præcis politik for denne adgang.
Men det er forventningen, at den eksperimentelle tid vil blive tildelt på baggrund af videnskabelig excellence. Virksomheder vil også have mulighed for at søge om adgang til ESS gennem det videnskabelige
program. Herudover kan virksomheder få adgang til ESS uden om det almindelige ansøgningssystem hvis
de betaler for deres anvendelse.
Det forventes at forskere i udgangspunktet vil fremsende ansøgning til ESS forud for deres deltagelse i et
eksperiment. En videnskabelig komite vil udvælge de forsøg eller ansøgninger som får den bedste videnskabelige vurdering. Efter at forskerne har gennemført eksperimentet vil forskerne typisk tage tilbage til
deres hjem-universitet for at analysere de data, der er kommet ud af eksperimentet.
ESS får ikke et selvstændigt forskningsprogram. Det betyder, at faciliteten i udgangspunktet ikke vil gennemføre egne forskningsaktiviteter. Det er dog vurderingen, at ESS i stil med de øvrige europæiske
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”spredningsfaciliteter” (som ESRF og ILL) vil være involveret i udviklingsaktiviteter, der er målrettet udvikling af ”neutronspredningsteknikken, således at faciliteten vedbliver med at være i front. Det kan eksempelvis drejes sig om videreudvikling af acceleratorens performance eller udvikling af de enkelte instrumenter/instrumentteknikker. Det betyder, at en væsentlig del af det videnskabelige personale må forventes at
gennemføre F&U-lignende aktiviteter i forbindelse med deres arbejde. Det er også vurderingen, at en del
af denne metode/teknikudvikling vil ske i form af ph.d.-studerende eller Post Docs. Der er ikke taget stilling
til omfanget af en sådan forskningsindsats. Men det er umiddelbart vurderingen, at antallet af både Ph.d.studerende eller Post Docs vil være sammenlignelig med faciliteter som ESRF og ILL, hvor der er beskæftiget omkring 30-40 ph.d.-studerende. Det er vurderingen, at ph.d.-studerende eller Post Docs ikke vil indgå
i samlet forsknings- eller uddannelsesprogram, men at stillingerne besættes løbende i takt med der opstår
muligheder for at besætte (og finansiere) stillingerne.

Betydningen for dansk forskning
ESS er endnu ikke en fungerende forskningsfacilitet. Udbyttet ved ESS vil derfor i meget høj grad være
knyttet til de effekter, der vil opstå når ESS påbegynder sit videnskabelige program i 2023. Det må forventes, at en betydelig andel af den videnskabelig impact ved ESS (set med danske briller) vil være knyttet til
de eksperimenter som danske forskere kommer til at gennemføre på ESS. Adgangen til verdens førende
neutronspredningsfacilitet vil således give danske forskere en lang række muligheder for at gennemføre
eksperimenter de ellers ikke har mulighed for at gennemføre.
Den korte afstand og det danske medværtskab betyder imidlertid også at man kan forvente at der opstår
en række yderligere effekter for såvel dansk forskning som for det danske samfund i mere bred forstand.
Det er således forventningen (og forhåbningen), at der med tiden vil opstå synergi mellem ESS-faciliteten
og danske forskningsmiljøer. Det har i den sammenhæng været vurderingen, at det er helt afgørende, at
der bygges bro mellem ESS og danske forskningsmiljøer, og at der i den sammenhæng skal etableres
netværk, samarbejder og samspil med ESS, så danske forskere og virksomheder får adgang til den kompetence og viden, der løbende opbygges på ESS. Det har eksempelvis været foreslået at effektivt værktøj
kunne være at etablere såkaldt ’delte stillinger’, hvor en ESS-ansat tilknyttes et dansk universitet og gennemfører en del af sin forskning der, sammen med en dansk forskningsgruppe. Det har ligeledes været
foreslået at der bør arbejdes for at en del af de danske bidrag til ESS i driftsfasen kunne ske i form af
danske instrument-scientists eller andet videnskabeligt personale. Det er i den sammenhæng også vurderingen, at en sådan synergi-skabelse vil kunne understøtte danske virksomheders anvendelse af ESS, og
den forskning, der opstår i tilknytning til ESS.
Endelig er det også forhåbningen at nærheden til ESS (og MAX IV) vil gøre at det muligt at tiltrække ansatte
til at bosætte sig i Danmark. Det vil styrke det danske arbejdsmarked for højtuddannet arbejdskraft. En
rapport som blev udarbejdet af Region Hovedstaden i samarbejde med flere danske universiteter viser
eksempelvis, at denne form for kompetenceløft vil kunne styrke værdiskabelsen i Københavnsområdet
(Region Hovedstaden) med 1 mia. kr. årligt.
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Når ESS står klar til videnskabelig anvendelse i 2023 vil faciliteten være den største og mest avancerede
neutronkilde i verden. Faciliteten vil give danske forskere en unik mulighed for at undersøge materialer og
materialeprocesser, som eksisterende faciliteter ikke kan give. Men selv om ESS-faciliteten er en unik
forskningsfacilitet, så er der ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem omfanget af den danske
involvering i ESS og den forventede videnskabelige anvendelse af ESS. Beslutningen om at Danmark
sammen med Sverige skulle ”hoste” ESS er i stort omfang en politisk beslutning, som bunder i en række
analyser af såvel de videnskabelige som de bredere samfundsøkonomiske effekter ved at investere omkring 2 mia. kr. i faciliteten.
På den videnskabelige side var det således vurderingen, at ESS ville give danske neutronsforskningsmiljøs
mulighed for at gennemføre helt nye eksperimenter end det hidtil har været tilfældet. Samtidig var det
vurderingen, at selv om det danske neutronspredningsmiljø havde en begrænset, så var kvaliteten af forskningsmiljøet på et så højt niveau, at miljøet ville kunne evne at udnytte de videnskabelige muligheder som
ESS gav. Men det var også vurderingen, at det ikke alene var gennem den direkte videnskabelige anvendelse, at ESS kunne have en positiv impact på dansk forskning. Nærheden til ESS gør det således muligt,
at etablere tætte samarbejdsrelationer med forskerne på ESS og MAX IV. Dermed bliver det også lettere
for danske forskere at have føling med ESS-organisationen og få adgang til den kompetence og viden, der
løbende opbygges på ESS.

Bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
Der er ikke etableret et egentligt uddannelsesprogram på ESS. Det betyder også at det ikke er muligt at
finde et direkte kvantificerbart mål for ESS betydning ift. såvel uddannelse som kompetenceopbygning. Da
der ikke bliver udført eksperimentelt arbejde på ESS er det heller ikke muligt at måle i hvilket omfang ESS
understøtter uddannelsen af studerende på de forskellige universiteter.
Det bemærkes, at ESS beskæftiger et betydeligt antal ph.d.-studerende (i alt 27 Ph.d.-studerende per august 2017). De løfter typisk forskellige udviklingsopgaver i ESS-organisationen, der er nødvendige for at få
færdiggjort konstruktionen af ESS. Det kan eksempelvis være i forhold til udvikling af software på ESS
datacenter eller udvikling af design for de forskellige instrumenter. Af de 27 ph.d.-studerende er de 5 tilknyttet et dansk universitet.
Det skal endvidere bemærkes, at der med afsæt i ESS-strategien har været igangsat en række forskellige
uddannelsesrelaterede aktiviteter på såvel master som Ph.d.-niveau for at styrke uddannelses og kompetenceopbygningen i Danmark. Blandt de væsentligste tiltag er:
Ph.d.-studerende er vigtige i den danske instrumentopbygning. Der er i alt 6 ph.d.-studerende fra danske
som har været involveret i opbygningen af de danske instrumenter. Disse studerende har helt eller delvist
også været finansieret gennem ”in-kind-midlerne”.
I forlængelse af ESS-strategien er der blevet udarbejdet en analyse af kursusudbuddet på neutron og synkrotronområdet. Analysen vidste at der specielt på AU, KU og DTU er et stort og varieret udbud af kurser
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på de klassiske ”spredningsfag” som fysik og kemi. Det blev imidlertid også vurderet, at der er behov give
studerende ved de mindre universiteter mulighed for at benytte kursustilbuddene på de ”store” universiteter.
Endvidere blev det også vurderet, at der var behov for at gøre en særlig uddannelsesindsats ift. fagområder, der ikke har tradition for at benytte neutronspredningsteknikken, og som derfor ikke har så udbygget
et kursus udbud som det er tilfældet på fag som fysik og kemi. Det drøftes i løbet af efteråret hvordan disse
to anbefalinger håndteres.
Endelig er det vurderingen i brugermiljøet, at beslutningen om at påbegynde konstruktionen af ESS i sig
selv har haft en stor impact på uddannelsesindsatsen på neutronområdet. Nyheden om ESS har således
skabt en stigende interesse og fokus på neutronspredning blandt mange studerende. Der er derfor flere
studerende i dag end tidligere, der tager neutronspredningskurser eller som skriver studieopgaver omkring
”neutron-relaterede” problemstillinger. Det har dog ikke været muligt at finde konkrete tal på denne øgede
uddannelsesinteresse for neutronspredningsområdet.

Betydning for erhvervslivet
Det er forventningen, at den korte afstand til Lund vil gøre det lettere for danske virksomheder at sælge
produkter og serviceydelser til ESS. Det vil åbne et nyt marked for højteknologiske løsninger for danske
virksomheder. ESS køb af såvel produkter som serviceydelser sker via traditionelle udbud (ESS har udarbejdet egne udbudsregler). Der er ingen ”juste retour” politik, som sikrer at en del af facilitetens indkøb
placeres hos medlemslandene. Der udarbejdes derfor heller ikke statistik for hvordan facilitetens indkøb
fordeler sig på virksomheder fra de forskellige medlemslande.
Forskningspanelet noterer sig dog at indtil nu er der en ganske beskeden kommerciel retur som følge af
den danske investering i ESS. ESS har lavet en særkørsel i deres regnskabssystem, som belyser facilitetens indkøb blandt danske virksomheder. Det fremgår heraf at danske virksomheder fra 2014-2017 har
solgt varer og serviceydelser for i alt 98,5 mio. DKK, hvilket svarer til ca. 0,7 pct. af det samlede konstruktionsbudget. Omkring 75 pct. af dette beløb er gået til én enkelt ordre, der blev indgået omkring design og
udvikling af plan for bygninger (arkitektarbejde). Opgørelsen skal dog læses med det forbehold kun omkring
40 pct. af ESS’ konstruktionsbudget var anvendt i ovenstående periode, ligesom vi er informeret om at en
betydelig del af budgettet er gået til lønninger i ESS-organisationen samt til in-kind bidrag fra andre lande.
Spørgeskemaundersøgelsen viser at af de 11 virksomheder, der har haft leverancer til ESS, er der 3 af
virksomhederne der har ESS som deres eneste internationale Big Science facilitet. 5 af virksomhederne
leverer fysiske produkter og 5 af virksomhederne leverer ’ikke fysiske produkter’. Der er ingen af virksomhederne der leverer begge dele og en enkelt virksomhed har leverancer, der ikke består af fysiske eller
ikke fysiske produkter. For alle virksomhederne undtagen en enkelt udgør leverancerne til ESS 5 pct. eller
mindre af virksomhedens samlede omsætning, mens det for den sidste udgør 11-20 pct. 3 af virksomhederne har haft en stigning i fuldtidsansatte, hvor der virksomhederne imellem er ansat 7 nye medarbejdere.
Ingen af de 11 virksomheder har en nuværende årlig stigning af hverken eksport, omsætning eller investering på mere end 5 pct. Den årlige stigning forventes dog at blive markant højere inden for de næste 3-5
år, hvor virksomhederne imellem forventer at der skal ansættes 39 nye medarbejdere og 3 af
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virksomhederne forventer en stigning i eksport, omsætning eller investering på mellem 10 og 20 pct. Af de
sidste 8 virksomheder forventer 3 af dem en stigning på alle 3 parametre på under 10% og de sidste 5 har
undladt at svare på spørgsmålet om fremtidsudsigterne.
Ud over ovenstående ordrer er der en række danske virksomheder, der har leveret produkter og services
til andre ESS-leverandrøvirksomheder eller til andre landes in-kind leverancer. Eksempelvis er der flere
danske virksomheder, der har valgt at fakturere deres leverancer gennem deres svenske datterselskaber.
Sådanne leverancer vil ikke fremgå af ESS´ opgørelse. Det har ikke været muligt at estimere omfanget af
disse ”underleverancer”. Endelig er der en række ordre til danske virksomheder, som er indgået i løbet af
2017, og som ikke indgår i ESS´ estimat fordi virksomhederne ikke endnu ikke har faktureret ESS.
Der har endnu ikke været gennemført eksperimenter på ESS. Der findes derfor ikke konkrete eksempler
på samspil mellem forskning og erhvervsliv i forhold til den videnskabelige udnyttelse af ESS. Ser man på
andre faciliteter i Europa, så er det erfaringen, at de kun i meget begrænset omfang anvender neutronfaciliteter alene. For faciliteter som ISIS (UK), ILL (FR) og SINQ (CH) anslås det eksempelvis at det kun 1-2
pct. af den samlede beamtid, som anvendes og finansieres af virksomheder. I ESS-strategien er der dog
meget stærk fokus på at sikre danske virksomheders fremtidige anvendelse af ESS. Der har derfor været
igangsat en række aktiviteter, der skal sikre at dansk erhvervsliv får størst mulig nytte af ESS. Det drejer
sig bl.a. om følgende aktiviteter:
I 2016 blev der med støtte fra Innovationsfonden etableret en dansk industriportal kaldet LINX. LINX er et
samarbejde mellem DTU, KU, AU, en række virksomheder og erhvervsaktører, og har til formål at hjælpe
virksomheder med at løse konkrete materialerelaterede problemer vha. neutron- og synkrotronteknikkerne.
Støtte til opbygning af neutron- og synkrotronkompetencer på GTS-institutterne. Teknologisk Institut (TI)
modtog 2016 11. mio. kr. i støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation til opbygning af kompetencer på
neutronområdet. Målet er at TI sammen med LINX kan hjælpe danske virksomheder med at anvende ESS
og MAX IV.
Når det gælder de samfundsøkonomiske forhold var vurderingen for det første, at ESS kan understøtte
arbejdsmarkedet for højtuddannet arbejdskraft i Danmark (hovedstadsregionen). Det blev vurderet, at muligheden for at virksomheder kan rekruttere ESS-ansatte ville udgøre et væsentligt kompetenceløft for det
danske arbejdsmarked. Endvidere blev det vurderet, at nærheden til ESS ville understøtte salg af produkter/services til faciliteten samt at de ville gøre det lette for virksomheder at anvende ESS. Endelig blev det
også påpeget, at bosætning af ESS-ansatte kunne skabe et provenu til stat/kommune i form af skatter og
afgifter fra ESS-ansatte.
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European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Sammenfattende vurdering af faciliteten
Der er divergerende opfattelser af betydningen af EMBL som en fælles europæisk organisation. Forskningspanelet vurderer at EMBL-faciliteterne ikke er større og mere komplekse end at det ville kunne drives
nationalt. De danske forskerne med tilknytning til EMBL fremhæver derimod, at drift og vedligehold af for
eksempel EMBL-EBI har et omfang der gør, at det ikke er fornuftigt for et enkelt europæisk land at stå for
dette. Der er samtidig ingen tvivl om at enkelte af forskningslaboratorierne spiller en essentiel rolle i forhold
til metodeudvikling og i forhold til at stille biologiske databaser til rådighed.
Det danske forskningsmiljø er kendetegnet ved at være meget kompetent og stort specielt inden for strukturbiologi og bioinformatik. Kigger vi på den videnskabelige gennemslagskraft af den publicerede forskning
udført på baggrund af aktiviteter ved EMBL finder vi, at danske forskere ligger i den absolutte top sammenlignet med forskere fra en række andre lande.
Effekten af EMBL på uddannelsesområdet er delt i to. På den ene side er der en omfattende deltagelse af
postdocs, ph.d.er og masterstudenter i forskningssamarbejderne, ligesom data og resultater opnået i forbindelse med EMBL faciliteterne anvendes bredt. På den anden side finder vi en meget begrænset direkte
anvendelse af EMBL´s uddannelsesmuligheder og den danske udnyttelse af ansættelsesmulighederne på
EMBL er tilsvarende lav. Ydermere er det uklart hvordan medlemskabets muligheder er integreret i generelle undervisningsaktiviteter på de danske universiteter.
I forhold til den kommercielle effekt af medlemskabet vurderer vi, at der kun i begrænset omfang findes
direkte kontakter mellem EMBL og danske virksomheder eller konkrete samarbejder mellem danske forskere og danske virksomheder omkring EMBL-forskning. EMBL har dog en betydelig indsats i forhold til at
kommercialisere forskningsresultater. Det er dog uklart i hvor høj grad dette benyttes af danske forskere.
Dette vil kræve særlige aftaler om IPR mellem EMBL og danske universiteter samt de danske forskere,
som er tilknyttet.
Der eksisterer ikke nogen klar plan eller strategi for udnyttelse af EMBL-medlemskabet. Derfor er udbyttet
kendetegnet ved at være ad-hoc præget. Udbyttes skabes således isoleret ved at individuelle forskere selv
etablerer samarbejder med forskere på EMBL.

Introduktion til faciliteten
EMBL er et Europæisk forskningslaboratorium inden for fundamental molekylær biologi med hovedsæde i
Heidelberg, Tyskland, samt med afdelinger (outstations) i Grenoble, Hamburg, Monterotondo i Italien,
Hinxton i England, samt en outstation under etablering i Barcelona. EMBL favner således meget bredt. Der
eksisterer omkring 85 forskellige forskergrupper spredt ud i organisationen, hvoraf cirka en fjerdedel har
ERC grants. Forskningsfagligt skal EMBL principielt dække hele spektret af de molekylærbiologiske
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forskningsområder. Dertil kommer en række interdisciplinære forskningsaktiviteter inden for Bioinformatik,
Kemi, Matematik og Statistik, Fysik og Ingeniørvidenskab.

Foto: EMBL faciliteter. EMBL.org.

EMBL har foruden fundamental forskning fire andre fokusområder:
•
•
•

Avanceret træning og uddannelse
Udvikling af instrumentering og teknologi inden for biovidenskab
Tech trans i forhold til det omkringliggende samfund

•

Stille en række biovidenskabelige services og faciliteter til rådighed.

EMBL har siden 2001 etableret dedikerede Core Facilities, hvor støtteteams bestående af teknologieksperter, uafhængigt af de enkelte forskergrupper, tilbyder services til forskning. Dette er inden for en række
forskellige områder involveret i biologisk forskning, som kræver en særlig teknisk kompetence at drive effektivt. Pt. er der otte Core Facilities inden for områderne, Lysmikroskopi, Kemisk Biologi, Elektronmikroskopi, Flowcymetri, Genomics, Metabolomics, Proteomics, samt Protein produktion og purificering. Core
faciliteterne er åbne for både interne og eksterne forskere. Der betales for adgangen til at dække omkostninger.
EMBL driver gennem sin engelske outstation EMBL-EBI verdens største samling af molekylær information
(Ultimo 2015 indeholder databaserne sammenlagt over 75 Petabyte data), der samtidig er frit tilgængeligt
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for brug for forskere i hele verden. På den ene side fungerer faciliteten som en service hvor forskere kan
uploade deres bioinformatik data, og på den anden side, sikrer EMBL-EBI at data bliver vedligeholdt efter
vedtagne standarder og redistribueret til andre forskere. Pt. eksisterer der cirka 60 forskellige databaser
inden for DNA/RNA, Gene expression, protein data, strukturer, -omics data, kemisk biologi samt ontologier,
samt en række data værktøjer frit tilgængeligt via EBI’s hjemmeside. Derudover hoster EMBL-EBI PubMedCentral, som er en online database med omkring 3,5 mio. biomolekulære forskningsartikler der er gjort
frit tilgængelige. Data fra EMBL-EBI bruges løbene af forskere og industri i hele verden og databaserne har
mellem 6 og 9 millioner web hits om dagen. På grund af en markant forbedring af sekventeringsteknologien
er der sket en voldsom udvikling af de datamængder som EMBL-EBI skal håndtere. På den baggrund har
EMBL i samarbejde med en række europæiske lande etableret ESFRI projektet ELIXIR, hvis hovedformål
er, at skabe yderlige integration mellem datakilder på tværs af regionen, samt nok så vigtigt at bidrage til
finansieringen af den fortsatte drift af databaserne.
EMBL driver en række beamlines for strukturbiologi i relation til de meget store lyskilder ved henholdvis
DESY i Hamborg og ESRF i Grenoble. Der er generelt adgang for forskere og industri uden for EMBL
baseret på ansøgning og peer-review. Ved EMBL Hamburg drives to beamlines i forbindelse med PETRA
III, nemlig:
• P12 SAKS – Small angel scattering i bølgelængder fra 0,6 til 3 Å
•

P13 og P14 – Makromolekulær Krystallografi i bølgeområdet 0,7 – 2,1 Å

EMBL Hamburg driver desuden en Sample Preparation Facility, som kan håndtere alt fra prøveforberedelse, -karakterisering og -optimering til protein krystallisering. Faciliteten drives på non-profit fee-for-service vilkår og er åbent både for interne og eksterne forskere samt industribrugere. Faciliteten er vokset
markant de senere år, grundet en stigende efterspørgsel fra forskere i at få en fuld servicepakke og hvor
forskeren i stigende grad ikke er til stede ved faciliteten, men får gennemført sit studie, ved at sende samples ned til EMBL. EMBL er yderlige involveret i etablering af et Biologi partnerskab (XBI) i forlængelse af
etableringen af XFEL, hvor planen er at etablere en beamline-facilitet på linje med faciliteterne ved PETRA
III.
EMBL Grenoble driver ved ESRF syv beamlines inden for strukturel biologi – en inden for Small Angle
Scattering og seks inden for makromolekulær Krystallografi:
•

ID23-1 Tunable

•
•
•
•
•
•

ID23-2 microfocus,
ID30A Automated
ID30B Tunable
ID30C Microfocus
BM29 bioSAXSe
ID29 Tunable

EMBL Grenoble tilbyder desuden en række services udover adgang til lyskilderne – primært for egne forskere. Dette drejer sig om High-throughput crystallization and Expression, Deuterisation Isotope labelling,
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Analyse af interaction by Caloriemetry (ICT). Endeligt eksisterer der et partnerskab med ILL omkring deres
ILL neutronkilden til protein krystallografi, om end aktivitetsniveauet er begrænset, grundet kildens begrænsede anvendelse til biologisk forskning.
Det er vigtigt at understrege, at EMBL ikke er en decideret brugerfacilitet, men først og fremmest et aktivt
forskningslaboratorium, hvilket skaber nogle andre rammevilkår, og nok også incitamenter for at tilbyde
adgang til sine infrastrukturressourcer, end en traditionel brugerfacilitet. Modsat en brugerfacilitet, som
typisk har brugeradgang indlejret som en del af budgettet, og som en fast formaliseret procedure, kan
EMBL kun i begrænset omfang tilbyde adgang til sine faciliteter og ressourcer for eksterne, uden at disse
enten har bevilling med hjemme fra, eller via EU’s mobilitetsprogrammer. Adgangen til EMBL’s faciliteter
er de senere år yderligere vanskeliggjort i kraft af at EU har prioriteret mobilitetsprogrammerne stadigt
lavere.

EMBL’s aktiviteter og dansk involvering
I 2016 havde EMBL en samlet indtægt på 238 mio Euro, hvoraf 47 pct. kom fra medlemslandenes formelle
bidrag. 22 pct. kom fra eksterne bevillinger og resten fra andre indtægter, først og fremmest intern overhead
samt indtægter fra kurser, workshops etc. Cirka 60 pct. af EMBL’s budget anvendes til personaleomkostninger. Der var i 2016 1661 personer ansat ved EMBL, hvoraf cirka 1000 er fuldtidsansatte og resten er
korttidsansatte ph.d.er, postdocs samt vikarer. Godt 700 af de ansatte er videnskabeligt ansatte, 650 er
teknisk personale. De resterende cirka 250 er administrativt ansatte.
På grund af EMBL’s meget brede faglige profil, er der naturligvis også en væsentlig bredde i de danske
faglige miljøer der anvender EMBL’s ressourcer. Principielt dækker EMBL hele det biovidenskabelige område, men også dele af det sundhedsvidenskabelige og kliniske område. Dertil kommer en række vidensog forskningsaktører uden for det universitære system område, herunder Statens Serum Institut, Kræftens
Bekæmpelse, FARMA og biotek industrien, som i større eller mindre grad indgår partnerskaber med EMBL
og trækker på EMBL ressourcer. Det er dog tydeligt at den væsentligste interaktion mellem EMBL og danske miljøer er på de områder, hvor dansk forskning traditionelt er og har været meget stærkt – strukturbiologi og bioinformatik.
Danske forskere inden for strukturbiologi anvender i betydeligt omfang EMBL’s faciliteter i Grenoble. I faktiske tal (uden kalibrering for populationsstørrelse), er Danmark den 11. største bruger af faciliteterne ved
EMBL. Der er en del variation over årene men typisk er der mellem 40-60 brugere på faciliteten fra Danmark. Det bemærkes, at Sverige, med omkring 130-170 brugere årligt, er EMBL Grenobles sjette største
bruger. Sverige anvender således forholdsmæssigt EMBL Grenoble faciliteterne til en betydeligt større grad
end Danmark.
Danmark er den absolut største nordiske bruger af EMBL Hamburg faciliteterne. Danske brugere står for
omkring 7 pct. af det samlede antal af eksterne brugere ved EMBL Hamburg, hvilket er lige så meget som
resten af Norden til sammen. Den fysiske nærhed til faciliteten, den dedikerede beamline inden for small
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angle scattering og den metodiske bredde ved EMBL Hamburg, samt også den formaliserede brugerstøtte
for eksterne, gør formentligt faciliteten til et attraktivt miljø for danske forskere.
Danske forskningsmiljøer samt virksomheder inden for biotek og farma anvender i vid udstrækning EMBLEBI’s bioinformatiske databaser. Opgjort på antallet af web-hits og i forhold til populationsstørrelse er Danmark i top-5, blandt EMBL’s 22 medlemslande i forhold til anvendelse af EMBL-EBI data. Mellem 5-10
danske brugere anvender årligt EMBL’s core faciliteter. Med forbehold for det begrænsede antal brugere,
syntes der navnlig at være efterspørgsel efter services inden for avanceret lysmikroskopi, Genetik og Proteomics faciliteterne.
Da EMBL består af en række faciliteter med hver deres funktion er det vanskeligt præcist at angive, hvor
stort det samlede antal af danske forskere ved EMBL er. Hos EMBL-EBI i Hinxton, UK ligger danske brugere i top 5 målt på antallet af unikke hits i EBI-databaserne, hos EMBL i Hamburg der primært består af
strålingsfaciliteter er ca. 7 pct. danske brugere, for EMBL i Heidelberg findes ikke selvstændige tal for
antallet af danske brugere, EMBL’s core faciliteter anvendes årligt af 5-10 danske brugere og EMBL’s faciliteter i Grenoble har 40-60 danske brugere pr år. Samlet set vil der være store overlap mellem brugerne
af de forskellige faciliteter. Det bedste overblik over antallet af bruger vil derfor fremkomme ved at undersøge antallet af forskere der publicerer i forbindelse med forsøg udført ved et af EMBLs facilitetscentre.

Betydningen for dansk forskning
Det følgende gennemgår den videnskabelige produktion hos danske forfattere der har gjort brug af EMBL
faciliteten til deres videnskabelige arbejde. Beskrivelse af det videnskabelige udbytte af EMBL tager udgangspunkt i en gennemgang af dels volumen og dels kvaliteten af de publicerede videnskabelige resultater opnået med tilknytning til EMBL.

Videnskabelig produktion
I den bibliometriske analyse gennemført i forbindelse med denne undersøgelse er antallet af brugere opgjort til 327, målt som antallet af forfatterbidrag i perioden 2012-2015. Tallene dækker forskere ved fem af
de danske universiteter (AU, AAU, DTU, KU og SDU) og organisationer som H. Lundbeck, Novo Nordisk,
Statens Serum Institute og Kræftens Bekæmpelse. Den bibliometriske undersøgelse viser, at der i perioden
2011 til 2015 er udgivet 121 publikationer svarende til 0.37 publikation per bruger (baseret på tal fra den
bibliometriske analyse). Figur 9 viser for et udvalgt antal lande antallet af publikation per million indbyggere
i perioden 2011-2015. Som det fremgår er den danske videnskabelige produktion placeret som nummer 3
efter Schweiz og Tyskland, men over niveauet for lande vi normalt sammenligner os med.
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Figur 9. Antal publikationer per million indbyggere i perioden 2011-2015, udgivet af forskere der har gjort brug af
EMBL faciliteten opgjort for et udvalg af lande.
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Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.
Note: Tallene i figuren inkluderer fælles publikationer, dvs. er en publikation udgivet af en tysk og dansk forsker i fællesskab tæller denne med hos begge lande

Videnskabelig gennemslagskraft
Ser vi på hvordan dansk forskning med udgangspunkt i EMBL faciliteten klarer sig sammenlignet med en
række sammenlignelige lande, finder vi jf. tabel 17 at Danmark har den højeste score med en international
gennemslagskraft på 11.97 og væsentligt over gennemsnittet for samtlige publikationer publiceret på baggrund af eksperimenter udført ved EMBL i perioden 2011-2015. Det er vigtigt at bemærke at beregningen
af den internationale gennemslagskraft er gennemført på et relativt lavt antal publikationer i og med at
Danmark i perioden 2011 til 2015 kun er noteret for 121 publikationer eller 24 i gennemsnit pr år.
Tabel 17. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top-10
% mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på udvalgte lande (2011-2015)
Land
Danmark
Finland
Holland
Norge
Schweiz
Sverige
Tyskland
Total

FNCS
11,97
8,07
7,58
9,68
9,93
8,02
4,21
4,06

Andelen af publikationer i top 10 (%)
71,1
58,2
59,5
56,4
60,5
60,8
47,3
45,3

Kilde: DAMVAD Analytics 2017, efter tal fra Publikationsanalyse for EMBL gennemført af SFU, august 2017
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Tabel 18 viser for de tre største danske forskningsområder (målt på antal EMBL-publikationer) den videnskabelige gennemslagskraft og andelen af publikationerne der er placeret blandt de 10 pct., der er mest
citeret på forskningsområdet. På alle tre begge områder har danske EMBL-publikationer en gennemslagskraft der ligger væsentlig over både det generelle danske niveau og niveauet for samtlige EMBL-publikationer. Ser vi på andelen af publikationer blandt de mest citerede finder vi at danske EMBL publikationer på
de tre forskningsområder har en markant højere andel end det generelle niveau for Danmark og for EMBL
som helhed.
Samlet set tyder tallene på, at den danske forskning på områderne er af høj international standard. Det er
imidlertid vigtigt at bemærke i tolkningen af tallene for danske EMBL publikationer alle tre områder at resultatet er baseres på et relativt begrænset antal publikationer (27 publikationer i gennemsnit) fordelt over
en periode på fem år.
Tabel 18. Den gennemsnitlige feltvægtede gennemslagskraft (FNSC) og andelen af publikationer i blandt de top 10
% mest citerede inden for forskningsfeltet, fordelt på de tre største danske forskningsområder (2011-2015)
FNCS
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Andelen af publikationer i top 10 % (%)

Medicine

Agricultural
and Biological
Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine

Agricultural
and Biological
Sciences

Danmark

1,45

1,66

1,33

18,9

19,7

20,3

EMBL - Danmark

9,99

15,97

3,7

58,7

59,6

62,5

EMBL - Total

3,81

5,17

3,06

31,4

35,4

30,5

Kilde: DAMVAD Analytics 2017, efter tal fra Publikationsanalyse for EMBL gennemført af SFU, august 2017.

Bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
Helt overordnet er EMBL baseret på at skabe videnspredning gennem at yngre forskere kommer til EMBL
og arbejder i nogle år, hvorefter de rejser tilbage til medlemslandene. Af samme årsag, er der en ret restriktiv ansættelsespolitik ved EMBL. Typisk er forskere ansat ved faciliteten i 2-4 år, hvorefter deres ansættelse ophører. For gruppeledere er der mulighed for, maksimalt at være ved EMBL i 9 år. Alle ansættelser over ni års længde skal godkendes af EMBL Council, og er typisk reserveret til centrale ikke-forskningsaktive medarbejdere – typisk Core Facility Managers.
En væsentlig del af EMBL’s uddannelses- og kompetenceopbygningsaktiviteter er baseret på bidrag fra
EMBO – European Molecular Biology Organisation. EMBO er principielt en selvstændig søsterorganisation
til EMBL, med egen ledelse og styring, men fysisk lokaliseret ved EMBL’s hovedsæde i Heidelberg. Det er
en forudsætning for medlemskab af EMBL at man som land også er medlem af EMBO. EMBO’s mission
er, at navnlig støtte yngre forskere gennem forskellige typer af forsknings- og mobilitetsprogramme og
gennem bidrag til kursus- og konferenceaktiviteter. EMBO’s finansielle ramme er til dels finansieret gennem
medlemslandenes bidrag samt ikke mindst gennem indtægter fra de journals som EMBO udgiver.
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EMBO’s primære instrument er Fellowship programmet, hvorigennem yngre forskere på ph.d.- og postdoc.
niveau har mulighed for at søge bevilling til forskningsaktiviteter uden for deres hjemuniversitet. Det er
vigtigt at understrege, at det IKKE er et dedikeret program for EMBL aktiviteter. Principielt kan alle forskere
i hele verden søge fellowship grants, lige såvel som at der ikke er nogen geografisk begrænsning på de
institutioner som forskeren kan tage til på et grant – dog således at, der enten er en europæisk forsker eller
en europæisk forskningsinstitution involveret.
EMBO har i nogle år nu haft udfordringer med sin finansiering i kraft af stadigt svigtende indtægter via
journals. Dette har en direkte impact på mulighederne for at støtte uddannelses- og mobilitetsaktiviteter.
Desuden er EMBO grants ikke i tilstrækkelig grad kalibreret i forhold til omkostningsniveauet i modtagerlandet. Ledende forskere i Danmark har i gennem flere år, beklaget situationen som de oplever som begrænsende i forhold til at tiltrække gode yngre forskere fra udlandet. I praksis skal modtagerinstitutionen i
Danmark ansætte forskeren i en stilling, for at give mulighed for, at supplere fellowship-bevillingen med en
lønindtægt. Der har i den sammenhæng ligeledes været fremført et ønske om at friholde EMBO grants fra
beskatning, når en forsker kommer til Danmark. Argumentet der har været fremført er, at Danmark er med
til at finansiere en aktivitet som Danmark ikke udnytter optimalt fordi vores egne skatteregler spænder ben
for det.
EMBL har en række samarbejdsaftaler med forskningsinstitutioner omkring fælles ph.d.-uddannelse. Der
har været overvejelser omkring et øget samarbejde mellem danske institutioner og EMBL omkring etablering af sådanne aftaler, for at øge integrationen med EMBL. Imidlertid er erfaringen fra EMBL, at denne
type af aftaler med landene, kun meget sjældent materialiserer sig i konkrete fælles ph.d.-forløb. Der er
således også meget få danske ph.d.-studerende ved EMBL.
En væsentlig aktivitet for EMBL, er at hoste en række workshops og kurser for eksterne forskere. Aktiviteten
er steget væsentligt i de senere år, på grund af en stigende efterspørgsel. I 2016 blev der således afholdt
31 konferencer og 65 kurser på EMBL, hvoraf størstedelen blev afholdt ved det nyetablerede Advanced
Training Center i Heidelberg. I alt var der 7300 deltagere på disse events, hvoraf cirka tre fjerdedele kom
fra EMBL’s medlemslande. I alt 60 danskere deltog i disse aktiviteter i 2016.

Betydning for erhvervslivet
Spørgeskemaundersøgelsen fandt kun én virksomhed med leverancer til EMBL. Leverancerne udgør fem
procent eller mindre af virksomhedens samlede omsætning. Der forventes en lille stigning i den årlige eksport, investeringer og omsætning inden for de næste 3-5 år.
EMBL har desuden som en del af sin mission at udvikle og overføre teknologi og viden til samfundet. Dette
er formaliseret gennem en TechTrans organisation (EMBLEM), som er dedikeret til at udfylde denne mission. EMBLEMS opgave er at EMBLEM tilbyder en række ydelser omkring Tech trans til:
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•

Etablering og støtte til spinoff-virksomheder

•

IP management
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•
•
•

Forhandling af aftalegrundlag for forskningssamarbejde og konsulentopgaver
Juridisk bistand omkring licenser, transfer, sekretesse, patentrettigheder
Evaluering af patent- og kommercialiseringspotentiale.

EMBLEM formidler desuden samarbejde med EMBL’s service faciliteter og kan tilbyde en række services
til virksomheder vis-a-vis de services som EMBL tilbyder forskere inden for sekventering, karakterisering,
screening, krystallisering, fænotyping og imaging. EMBLEM sælger desuden en række biologiske softwaretools for analyse og instrumentkontrol samt biologiske redskaber og samples (Transgene/KO mus, microarrays, targets, biomarkers, stains etc.)
EMBLEM håndterer en portfolio med 900 samarbejdsaftaler med eksterne partnere. Det bemærkes, at
Danmark har et relativt veludviklet samarbejde med EMBLEM. Således repræsenterer danske institutioner
og virksomheder tre fjerdele af de nordiske samarbejdspartnere i EMBLEM.

5.8

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER/F4E)

Sammenfattende vurdering af faciliteten
Danmark er med medlemskabet af EU også en del at Euratom-samarbejdet og ITER. Fusion er i øjeblikket
ikke en prioriteret del af den danske energistrategi eller et formuleret satsningsområde for et dansk universitet. ITER skiller sig ud fra de andre forskningsfaciliteter ved at udbyttet og forskningen, på nuværende
tidspunkt, angår selve udviklingen og etableringen af en fusionsreaktor som ITER. Betydningen af ITER for
det danske forskningsmiljø for plasmafysik er af samme grund svær at vurdere. Vi kan se at det beskedne
danske forskningsmiljø, primært knyttet til DTU, gennem medlemskabet potentiel har mulighed for at udnytte faciliteten på længere sigt. Det er dog uklart hvordan og i hvilket omfang ITER vil have effekt på dansk
forskning, når ITER bliver operationel. Det skyldes primært, at det ikke står klart, hvordan det danske fusionsforskningsmiljø vil kunne anvende ITER. Det giver også anledning til at spørge, i hvilket omfang ITER
egentlig er et godt match for det danske brugermiljø.
Det er uklart hvad omfanget af ITER er i forhold til at generere uddannelses- og kompetenceopbygning,
både på nuværende tidspunkt, og når ITER vil være færdigbygget. Der er således kun en beskeden uddannelse af forskere og studerende på ITER. Ligeledes er det uklart, hvordan og i hvilket omfang erfaring
og resultater fra det pågående arbejde bidrager til uddannelses- og kompetenceopbygning på danske universiteter.
Det kommercielle udbytte af ITER medlemskabet er ligeledes yderst begrænset. Vi finder ingen eksempler
på konkrete forskningssamarbejder på fusionsområdet mellem universiteter og virksomheder. Og kun i et
meget begrænset omfang kommerciel retur til danske virksomheder.
Forskningspanelet anbefaler at den danske fusionsforskningsaktivitet forsætter som en del af den danske
plasmafysiske forskning. Der er ingen nationale strategier på området, så den danske deltagelse bør
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fortsætte på et niveau der fastsættes af de danske universiteter som har danske plasmafysikere ansat. På
længere sigt er der behov for en stillingtagen og afklaring af fusionsenergiens rolle i en dansk energipolitisk
strategi. I denne forbindelse anbefales det at Danmarks rolle og engagement i udvikling af fusionsenergi
som en del af det europæiske energisystem afklares.

Introduktion til faciliteten
ITER er et internationalt fusionsenergieksperiment med det primære formål at vise, at man kan bruge fusionsenergi som en fremtidig energikilde. ITER er under opbygning i Cadarache i Sydfrankrig og bliver verdens største fusionsreaktoranlæg til forskningsformål. ITER skal danne baggrund for udviklingen af en demonstrationsreaktor – en slags prototype – for et fremtidigt kommercielt fusionskraftværk.

Foto: Iter.org

Det tidligst teknisk mulige tidspunkt for, at ITER går i initial drift (også kaldet første plasma) er sat til december 2025 (foregående tidsplan skønnede 2020), mens den fulde drift (den såkaldte deuterium-tritiumfase) er sat til 2035.
Der findes allerede flere fusionsforskningsmaskiner, men ITER vil ubetinget være den største. Den største
europæiske fusionsreaktor af typen tokamak, JET, som ligger ved Oxford, er finansieret via EUROFusion
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og kommissionen. ITER kan betragtes som JET’s arvtager. Også i Europa åbnede verdenens største stellarator, Wendelstein 7-X i 2016 som er et nationalt tysk projekt. I Asien findes også flere store fusionseksperimenter – bl.a. Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) i Kina og KSTAR i Korea.
ITER får en plasmavolumen, der er ca. 10 gange større en JET. ITER er designet til at producere 500 MW
fusionsydelse i 1000 sekunder og forventes at være den første fusionsmaskine, der kan producere netenergi.

Facilitetens aktiviteter og dansk involvering
ITER er et globalt projekt og har deltagelse af Europa (Euratom og Schweiz), USA, Rusland, Indien, Kina,
Japan og Sydkorea. I alt deltager 35 lande, og der er desuden indgået samarbejdsaftaler med Australien
og Kasakhstan. Hver part opretter et nationalt agentur, der indfrier agenturets forpligtelser om udbud i forhold til den internationale ITER-organisation (IO). Det europæiske bidrag til ITER administreres af ”European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy” – forkortet ”Fusion for Energy”
(F4E). F4E er også ansvarlig for Europas bilaterale samarbejde med Japan om opbygningen af fusionseksperiment JT60SA i Japan (kaldet den bredere tilgang). Danmark deltager i F4E qua sit EU-medlemskab,
Hvad angår udgifter til konstruktion og drift definerer den internationale aftale fordelingen mellem parterne.
Europa afholder som vært for ITER ca. 45 procent af udgifterne til konstruktion (og Frankrig 20 pct. af disse
som værtsland), mens de øvrige ITER-medlemmers andel er på ca. 9 procent hver. Hvad angår driftsudgifterne vil Europa afholde 34 pct.
Deltagelsen i det internationale samarbejde omkring fusionsenergiforskning er vigtig såfremt Danmark ønsker at der skal ske en udvikling og opbygning af danske ekspertiser indenfor fusionsenergi. Fusionsforskningen har i flere år fungeret på et ”keep in touch”-niveau i Danmark. Sammenlignet med den budgetmæssige andel af det europæiske medlemskab skulle fusionsforskningen i Danmark være af samme størrelse
som i Sverige eller Finland, hvilket ville svare til en tredobling af antal af stillinger og opbygning af nationale
eksperimentelle faciliteter.
Danske fusionsforskere er med i det fælleseuropæiske EUROFusion program. DTU er formelt den danske
partner i programmet med forankring i The Plasma Physics and Fusion Energy Section/Sektionen for Plasmafysik og Fusionsenergi på DTU Fysik. Det europæiske fusionsprograms finansieringsstruktur forudsætter medfinansiering på 50-60 pct. Her har Danmark været forholdsvis succesrig og udnytter fuldt ud de
nationale ressourcer for at udnytte faciliteter som JET, Asdex og W7X. Samtidigt er der mulighed for at
etablere videnskabeligt nyttige samarbejdsrelationer til EAST i Kina og KSTAR i Sydkorea, som begge
også er vigtige i relation til ph.d.-uddannelser.

Betydningen for dansk forskning
ITER har et meget begrænset forskningsprogram, som handler mest om at lave plasmafysiske beregninger.
ITER’s forskningsafdeling, Science and Operations Department (SCOD), hvori der i 2016 var 55 ansatte.
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Afdelingen interagerer tæt med forskningsinstitutioner og –netværk og også med forskerne på DTU. Forskningsaktiviteten og eksperimenter på selve ITER vil først begynde med rigtig drift fra 2025. F4E har ikke et
selvstændigt forskningsprogram.
Der arbejder i dag ca. 25 forskere i Danmark på områderne fusionsenergi, plasmafysik og materialer på
DTU. Disse er fordelt på ca. 40 pct. fastansatte forskere, ca. 40 pct. unge forskere (Ph.d., adjunkt og PD)
og omkring 20 pct. emeritus og teknisk/administrativt personale. Der arbejdes i Danmark især med grundforskningsmæssige studier af stabilitetsforhold i magnetisk indesluttede plasmaer, udvikling af udstyr til
måling af plasmapartiklernes hastigheder. Det resulterer i omkring 30 publikationer i internationale journaler
om året. Det vurderes, at brugermiljøet er lille i forhold til forskningsområdet, men med aktiviteter med
international impact og potentiale for udvidelse.
Forskningspanelet vurderer at det lille danske fusionsforskningsmiljø er internationalt anerkendt og potentielt vil kunne udnytte et dansk medlemskab af ITER. Det er dog uklart hvordan og i hvilket omfang det
eksisterende forskningsmiljø vil komme til at benytte ITER, og blive involveret i driften og den eksperimentelle aktivitet på ITER. Det danske forskningsmiljø er meget småt og forskningspanelet vurderer at størrelsen nærmer sig et kritisk mindsteniveau set i forhold til størrelsen af ITER. Den videnskabelig betydning af
medlemskabet af ITER er uklar idet ITER ikke er operationel. Det er ligeledes uklart hvordan og i hvilket
omfang ITER vil have impact på dansk forskning når ITER bliver operationel. Det skyldes primært, at det
ikke står klart hvordan det danske fusionsforskningsmiljø vil kunne anvende og matche ITER.

Bidrag til danske uddannelser og kompetenceudvikling
Der findes p.t. 11 danske ph.d.er med projekter målrettet ITER indenfor plasmafysik og materialeforskning.
Dette antal forventes at udvides på det tidspunkt, hvor ITER kommer tættere på drift. ITER er gået i gang
med at definere uddannelsesprogrammer baseret på CERN’s model indenfor flere fysik- og ingeniørgrene
som fx. superledning, acceleratorer, avancerede målesystemer (diagnostikker), robotics samt højteknologiske projekter. Der forventes en mulighed for at uddanne kandidatstuderende og ph.d.er, og der er også
åbenhed hos ITER for kortere eller længere praktik- eller studieforløb
ITER er under opbygning men begynder nu at udrulle programmer som er sammenlignelige med andre
faciliteter om at involvere forsknings- og uddannelsesmiljøer i en tidlig fase. Der er en række konkrete
initiativer, der har til formål at uddanne og kompetenceopbygge, og forskningsgruppen på DTU er med til
at søge og formidle kandidater til dette. F4E, som grundlæggende er en udbudsorganisation, har ikke tilsvarende initiativer. Der foreligger ikke præcise tal for dansk deltagelse i ITER’s uddannelses- og kompetenceaktiviteter, og forskningspanelet vurderer at betydningen af ITER i relation til dansk uddannelse- og
kompetenceopbygning er uafklaret.
Der er dog en meget beskeden uddannelse af forskere og studerende på ITER – hvilket også skyldes, at
ITER ikke er operationel. Det vurderes ligeledes at være uklart i hvilket omfang ITER vil kunne bidrage til
uddannelses- og kompetenceopbygning på danske universiteter når faciliteten er færdigbygget. Det er
samlet set ikke vurderingen, at beslutningen om at påbegynde konstruktionen af ITER i sig selv har haft en
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betydning for fokus på uddannelsesindsatsen på de danske uddannelses- og forskningsinstitutioner. På
DTU gælder det dog, at hvor fusionsenergi tidligere har været et supplementskursus, er der nu etableret to
årlige kurser.

Betydning for erhvervslivet
F4E/ITER er stadigt i konstruktions- og testfasen, hvilket også afspejler sig i spørgeskemabesvarelserne,
hvor bare én virksomhed angiver at have leverancer til faciliteten. Leverancerne, er ikke yderligere specificeret, men beskrevet som igangværende tenders. På nuværende tidspunkt udgør F4E/ITER fem procent
eller mindre af virksomhedens samlede omsætning, men leverancerne forventes at få en årlig stigning med
40 pct. inden for de næste 3-5 år. Derudover forventes to nye fuldtidsansættelser, en årlig stigning på fem
pct. inden for eksport og 2 pct. i investeringer grundet leverancerne til F4E/ITER. Det har desværre ikke
været muligt at indhente information om ITER’s udbud, men ifølge BigScience.dk’s informationer er der
ikke afgivet ordrer til danske virksomheder som hovedleverandør. Der er kendskab til underleverancekontrakter til danske virksomheder for et ukendt beløb.
Der kan ikke identificeres eksempler på konkrete forskningssamarbejder på fusionsområdet mellem danske
universiteter og virksomheder. I forbindelse med udbud fra F4E har DTU et par gange været i dialog med
danske virksomheder om muligheden for at være partner i et udbud. Dette har dog ikke ført til konkrete
samarbejder. DTU har dog været i en længere forprojektfase med en dansk virksomhed og en stor udenlandsk virksomhed i forhold til en Innovationsfondsansøgning til udstyr der skulle bruges i fusionseksperimenterne. Der opretholdes også kontakt til danske virksomheder med kompetencer der relaterer til forskningsfeltet – ikke mindst udviklingen af det eksperimentelle udstyr. F4Es 40 pct. co-funding af udviklingskontrakter gør dog konkret og direkte involvering af industrien vanskelig.
Både brugermiljøet og forskningspanelet udtrykker en bekymring omkring den danske forståelse af atomenergi, da denne energitype ofte hurtigt bliver politisk. Der ligger derfor et arbejde i at kommunikere det
danske medlemskab af ITER bredere. ITER er en mulighed for at løse verdens energiproblemer, hvorvidt
ITER er løsningen, et skridt på vejen eller den forkerte løsning, vides ikke. Ifølge brugermiljøet er det et
vigtigt aspekt af energiudviklingen af udforske mulighederne for fusionsenergi gennem ITER.
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6

Tværgående analyse af de danske medlemskaber

6.1

Samlet vurdering af nytten af de danske medlemskaber af internationale faciliteter

Analysen har vist at der er store realiserede forskningsmæssige gevinster samt et stort potentiale for at
opnå en høj nytteværdi af de danske medlemskaber af store internationale forskningsstrukturer. Det giver
således god mening for et lille land som Danmark at være medlem af store internationale strukturer på
forskningsområdet, som vi ikke har ressourcer eller kapacitet til selv at opbygge eller drive. Takket være
summen af medlemslandenes bidrag til de internationale faciliteter, kan de danske forskeres aktiviteter
indgå direkte i en global sammenhæng, som løfter forskningen til højeste internationale niveau.
Forskningspanelet vurderer at alle de internationale faciliteter, som Danmark er medlem af, er internationalt
højtrangerende og i de fleste tilfælde unikke faciliteter med gode eksperiment- og forskningsmuligheder.
Der foregår ligeledes en udvikling og opgradering på alle faciliteterne i disse år, således at fremtiden i stor
udstrækning vurderes at være sikret. Analysen af de danske forskergruppers publiceringsaktivitet i tilknytning til faciliteterne viser, at Danmark ligger helt i top når det gælder om at udnytte de internationale muligheder, som medlemskaberne tilbyder.
Analysen viser dog også, at der er meget store forskelle på hvordan og hvor meget de internationale faciliteter udnyttes af danske brugere, samt hvor stor nytte de skaber for dansk forskning, uddannelser og
erhvervsliv. Nogle af forskellighederne i udnyttelse kan forklares direkte ved faciliteternes forskellighed og
forskellige medlemsbetingelser, men det begrunder ikke alle forskellighederne.
Udnyttelsen af de danske medlemskaber er for de aktive forskningsgrupper bundet til forskningsprogrammer med et 3-5 års perspektiv. Disse er set i dette korte perspektiv relativt fokuserede. Den samlede udnyttelse set i et længere perspektiv på op til 40 år forekommer dog relativt ad-hoc præget, hvilket vurderes
at bunde i at de overordnede mål og succeskriterier for medlemskaberne enten er uklare eller ikke eksisterende. Der mangler således generelt strategier og handlingsplaner for udnyttelse af medlemskaberne. Fraværet af tydelige mål og strategier gør det vanskeligt at målrette indsatsen på området. Det gør anvendelsen af medlemskaberne ad-hoc præget og vil på sigt kunne betyde, at de danske brugermiljøer ikke udvikles og ikke deltager i vigtige udviklingsprojekter på faciliteterne. Endelig har det den betydning at det bliver
vanskeligt at monitorere effekter af de forskellige medlemskaber.
Set i dette perspektiv bliver organiseringen af forskningssystemet vigtig. Instrumentcentre som blandt andet
DANSCATT vurderes at have en stor betydning for, hvordan enkelte medlemskaber udnyttes. Det er blandt
andet herigennem – og i fraværet af andre foranstaltninger, at planer for anvendelse af faciliteter udvikles
i dialog mellem brugermiljøer, universiteter og UFM.

Tværgående resultater for de fire kritiske antagelser
Som en del af analysen har vi undersøgt og testet de kritiske antagelser. Resultaterne på tværs af faciliteterne vurderes nedenfor. Vi minder om at testen af de fire antagelser er er foregået i prioriteret rækkefølge
således forstået, at første antagelse omkring forskningens betydning ses som den vigtigste at kunne teste
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positiv mens den fjerde antagelse om betydningen for erhvervslivet også er vigtig men vægter mindre tungt
i denne sammenhæng end forskningseffekten af de internationale medlemskaber.

Kritisk antagelse 1: Adgang til faciliteter øger kvaliteten af dansk forskning
Analysen viser at adgangen til de internationale forskningsfaciliteter har stor forskningsmæssig betydning
for de danske forskningsmiljøer. Der er en endog meget høj videnskabelig kvalitet eller impact knyttet til
medlemskaberne af de fem internationale faciliteter, som aktuelt er i drift. Den særligt høje relative impact
som ses for EMBL og CERN for artikler med danske forfattere er tegn på, at meget stærke danske forskningsgrupper er engagerede på faciliteterne. Danmark ligger på alle områder mindst i top-3 blandt de syv
udvalgte lande, og på EMBL’s område på en klar første plads.
Tabel 19. Oversigt over videnskabeligt impact for de internationale faciliteter og for den danske deltagelse

Facilitet

Impact for alle artikler

Impact for artikler med danske forfattere

DK placering

CERN

1,99

3,54

DK i ”top 3”

ESO

1,29

2,29

DK i ”top 3”

EMBL

4,06

11,97

DK i ”top 1”

ESRF

1,34

1,62

DK i ”top 3”

ILL

1,02

1,49

DK i ”top 1”

Kilde: Bibliometrisk analyse udført af Styrelsen for Forskning og Analyse baseret på SCOPUS.

Analysen viser dog også, at der er nogen forskel på, hvordan faciliteterne udnyttes og dermed også på de
forskningsmæssige effekter, der opstår i de danske videnskabelige miljøer. Nogle faciliteter har et stort
dansk brugermiljø tilknyttet og anvendelsen af faciliteten matcher kontingentet. Det gør sig gældende for
både ESRF og ESO. For andre faciliteter er det mere uklart om anvendelsen står mål med brugermiljøets
størrelse og kontingent. Denne uklarhed gælder især EMBL men til dels også CERN.
Materialeforskningsfaciliteterne ESS, XFEL, ESRF og ILL fungerer som klassiske brugerfaciliteter, hvor
forskerne får bevilget eksperimentel tid til at gennemføre et konkret eksperiment. Den videnskabelige effekt
af disse medlemskaber er derfor ofte knyttet de videnskabelige opdagelser, der skabes i tilknytning til eksperimenterne. Flere af de øvrige faciliteter fungerer i højere grad som forskningsorganisationer, hvor faciliteten gennemfører et eller flere videnskabelige programmer alene og/ eller i samarbejde med medlemslandenes forskere. Det er tilfældet for EMBL samt ITER. Den videnskabelige betydning af disse medlemskaber er derfor i mindre grad knyttet til enkelteksperimenter, men til de videnskabelige opdagelser, der
opstår i forlængelse af forskernes samspil og samarbejde med forskningsfaciliteten. I begge tilfælde skaber
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medlemskabet forudsætninger for at danske forskere kan skabe videnskabelige nybrud ligesom det øger
kvaliteten af den danske forskning.
Ser vi på den danske videnskabelige produktion ved CERN målt ved antallet af publikationer per million
indbyggere i perioden 2011-2015, så fremgår det at den danske videnskabelige produktion er placeret som
nummer tre blandt de lande vi normalt sammenligner os med, kun overgået af Schweiz og Norge. Danmark
placerer sig i top-3 blandt de syv udvalgte lande hvad angår international gennemslagskraft. Ser vi på
andelen af publikationer blandt de mest citerede finder vi også, at danske CERN-publikationer har en markant højere andel end det generelle niveau for Danmark og for CERN som helhed.
De danske forskere tilknyttet ESO er klart de mest produktive set i forhold til antal indbyggere. Således er
Danmark placeret på en første plads tæt efterfulgt af Schweiz. Niveauet for de øvrige nordiske lande er lavt
i sammenligning med det danske. Dansk astrofysikforskning, som foregår med kobling til ESO klarer sig
også godt sammenlignet med forskningen i en række sammenlignelige lande. Her er Danmark placeret i
top tre bland de syv udvalgte lande målt på international gennemslagskraft. Samlet viser analysen af den
danske forskning udført i relation til ESO er af meget høj international standard.
Det danske forskningsmiljø knyttet til ESRF er i sammenligning med de andre nordiske lande det andet
største, kun overgået af Sverige. Den danske videnskabelige produktions størrelse relateret til ESRF-samarbejdet målt på antal publikationer er placeret på et rimeligt niveau i forhold til lande vi normalt sammenligner os med. Gennemslagskraften er også i top-3 blandt de syv udvalgte lande. Samlet set viser data, at
den danske forskning knyttet til ESRF er af høj international standard, og at adgangen til ESRF er med til
at hæve det danske niveau. Således vurderer brugerne, at medlemskabet af ESRF har afgørende strategisk betydning for dansk forskning, idet den analytiske metodeudvikling berører næsten alle grene af den
tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelig forskning. Betydningen af ILL er ligeså tydelig.
25 pct. af alle danske neutronbaserede videnskabelige publikationer stammer fra eksperimenter udført på
ILL. ILL har således stor betydning for dansk neutronforskning. Den danske videnskabelige produktion er
placeret som nummer 3 efter Schweiz og Sverige. Samlet viser analysen at den danske forskning udført i
relation til ILL holder international standard.
Det danske røntgen-laser brugermiljø er i meget stort omfang knyttet til én enkelt meget succesfuld forskningsgruppe på DTU, der har været involveret i røntgen-laser-teknologien fra starten. Med åbningen af
European XFEL sikres danske forskere for første gang direkte adgang til en større røntgen-laser facilitet.
Herved opstår der også mulighed for at en bredere gruppe af danske forskere kan få adgang til de eksperimentelle teknikker som XFEL faciliteten tilbyder. Hertil kommer at European XFEL bliver langt mere avanceret end de eksisterende røntgenlaser faciliteter. Medlemskabet af XFEL skaber derfor dels muligheder
for at gennemføre eksperimentelt arbejde som hidtil ikke har været muligt at gennemføre, dels at der kan
opbygges et bredere dansk brugermiljø end det hidtil har været tilfældet. Danske forskere har en relativ
central placering på faciliteten.
ESS er endnu ikke en fungerende forskningsfacilitet. Udbyttet af ESS vil derfor i meget høj grad være
knyttet til de effekter, der vil opstå når ESS påbegynder sit videnskabelige program i 2023. ESS vil når
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faciliteten står klar til videnskabelig anvendelse være den største og mest avancerede neutronkilde i verden. ESS vil give danske forskere en unik mulighed for at undersøge materialer og materialeprocesser,
som eksisterende faciliteter ikke kan give. Men selv om ESS-faciliteten er en unik forskningsfacilitet, så er
der ikke nødvendigvis entydig sammenhæng mellem omfanget af den danske involvering i ESS og den
forventede videnskabelige anvendelse af ESS.
Endelig viser analysen at Danmark har den absolut højeste internationale gennemslagskraft, væsentligt
over gennemsnittet for samtlige publikationer publiceret på baggrund af forskning udført i samarbejde med
EMBL i perioden 2011-2015.

Kritisk antagelse 2. Medlemskaber styrker kompetencer i forskning og uddannelser
Når det kommer til spørgsmålet om den uddannelses- og kompetencemæssige udnyttelse af de internationale faciliteter så er analyseresultaterne ikke helt så klare som i relation til forskningseffekterne. Der er på
tværs af alle faciliteter klare tilkendegivelser fra brugermiljøerne om at medlemskaberne er med til at styrke
kompetenceniveauet i de danske forsknings- og uddannelsesmiljøer. Det videnskabelige panel har også
en positiv vurdering af potentialet for at medlemskaberne af de internationale faciliteter kan have en uddannelsesmæssig betydning. Data er dog generelt meget mangelfulde på området. Det er vanskeligt at
give et præcist billede af den kompetencemæssige effekt af medlemskaberne på baggrund af det eksisterende datamateriale. Analysen viser til gengældt at nogle af de danske universiteter anvender medlemskaberne til at styrke uddannelsen af forskere og master-studerende.
Analysen viser, at når der på universiteterne er forskergrupper med ekspertbrugere af faciliteterne, så indgår undervisning i metoder og udnyttelse af faciliteterne som en vigtig del af den generelle undervisning af
studerende og i gruppernes master, Ph.d.- og Post. Doc-programmer. Et godt eksempel på dette er fra
DANSCATT-området hvor de centrale teknikker anvendes over hele det tekniske, naturvidenskabelige og
sundhedsvidenskabelige område. Der er også andre udbredte karakteriseringsteknikker som eksempelvis
elektronmikroskopi. Den brede anvendelsesflade smitter af på uddannelsen af såvel kandidater som forskere på de danske universiteter. ESRF er faciliteten med den største brugerbase og analysen viser at op
imod 400 danske forskere jævnligt anvender synkrotronstråling i deres forskningsarbejde. Af disse var det
omkring 200 der anvendte ESRF i 2016.
Samlet set er de danske brugermiljøer dog generelt ikke gode til at udnytte uddannelsesprogrammerne på
de internationale faciliteter. Der er således kun få danske studerende som får ph.d.- eller post.doc.-stipendier på faciliteterne. Den lave danske udnyttelse er en særlig udfordring i forhold til de faciliteter, hvor videnspredningen især foregår gennem stipendieprogrammerne eller faglige netværk, som for eksempel ved
EMBL. Forskningspanelet vurder således på baggrund af analysen, at der er et tværgående behov for at
øge det danske fokus på faciliteternes uddannelsesmæssige muligheder.
Det skal nævnes at enkelte brugermiljøer har en integreret anvendelse af faciliteter med uddannelsen af
forskere og masterstuderende . Det gør sig hovedsageligt gældende for ESRF. Her har det betydning, at
synkrotronstråling har udviklet sig til at være en af de eksperimentelle karakteringsteknikker som har

UDBYTTET AF DANMARKS MEDLEMSKABER AF STORE INTERNATIONALE FORSKNINGSINFRASTRUKTURER | DAMVAD.COM

79

allerstørst betydning og udbredelse over hele det teknisk, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige
område. Den brede anvendelsesflade smitter af på uddannelse af såvel kandidater som forskere på de
danske universiteter. Det danske medlemskab af ILL giver mulighed for at uddanne et antal instrumentforskere, som vil kunne bruge deres erfaringer når ESS står færdigt. Derudover har flere ph.d.-studerende på
danske universiteter mulighed for at tage en del af deres forskeruddannelse, som udstationeret på ILL.
Både ph.d.-studerende, postdocs og masterstuderende deltager ligeledes ofte i eksperimenter på ILL.
Der er tradition for at danske studerende deltager i de eksperimentelle aktiviteter på faciliteterne. Derved
tilegner de sig kompetencer i forhold til at håndtere det eksperimentelle udstyr. Der er også etableret uddannelsessamarbejder mellem flere faciliteter og de danske brugere og uddannelsesinstitutioner. Det er
for eksempel tilfældet med CERN og et af de danske erhvervsakademier som netop har etableret aftale
om praktikforløb for danske studerende på CERN. CERN vurderes i det hele taget at have stor betydning
for uddannelse af studerende på alle niveauer fra bachelor til kandidater og ph.d.-studerende indenfor kernefysik, partikelfysik og højenergifysik samt eksperimentel- og teoretiskfysik.
Samme niveauer findes ikke for ESO. Det angives af brugerne, at ESO spiller en vigtig rolle for træning og
uddannelse af danske astronomer. Adskillige af de danske astronomer, der er ansat på universiteterne har
arbejdet ved ESO som studenter og / eller som ” ESO fellow”. Ser man på ESO’s uddannelsesprogrammer
så har disse omkring 50 fellows og 35 student fellows. Den danske udnyttelse har imidlertid været ganske
lav. I alt noteres det at kun 5-6 danske fellows har deltaget i ESO’s uddannelsesprogrammer.
EMBL angives, i forhold til uddannelse og kompetenceopbygning, at have en speciel rolle i og med at et
bredt udsnit af life-science uddannelserne på master og ph.d.-niveau gør brug af de EBI-databaser, som
EMBL stiller til rådighed. Brugermiljøet angiver skønsmæssigt, at 60-70 forskere og studerende har været
ved en af de seks EMBL-noder. At der ikke er flere danske forskere og studerende der benytter sig af
EMBLs uddannelsestilbud kan virke overraskende i og med at EMBL har et meget stort uddannelsesprogram med mere end 90 årlige events.
Der er ikke etableret et egentligt uddannelsesprogram på XFEL endnu. Det betyder at det ikke er muligt at
finde et direkte kvantificerbart mål for XFEL´s betydning ift. såvel uddannelse som kompetenceopbygning.
Ligeledes er der endnu ikke etableret et egentligt uddannelsesprogram knyttet til ESS, men det forventes
at blive aktuelt når ESS står klar i 2023. Det betyder også at det ikke er muligt at finde et direkte kvantificerbart mål for ESS betydning ift. såvel uddannelse som kompetenceopbygning. Da der ikke bliver udført
eksperimentelt arbejde på ESS endnu, er det heller ikke muligt at måle i hvilket omfang ESS understøtter
uddannelsen af studerende på de forskellige universiteter.

Kritisk antagelse 3. Medlemskaber styrker samspillet om forskning og innovation
Den tredje kritiske antagelse om at medlemskaberne af de internationale faciliteter er medvirkende til at
styrke samspillet om forskning og innovation har vist sig vanskelig at teste i praksis i denne analyse. Der
findes ikke let tilgængelige data til at belyse dette forhold hverken i Danmark eller andre lande. I England
forsøger man derfor at indsamle data om industrideltagelsen i forbindelse med universiteternes brug af
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faciliteterne, og man er derudover begyndt at lave casestudier, som belyser faciliteternes rolle i samspil
med industrien om innovation, og for den generelle samfundsmæssige impact af faciliteterne.
Den danske analyse kan med eksisterende data vise, at der kun er få virksomheder med egne forskningsafdelinger, som har kapacitet til direkte at udnytter faciliteterne. Der er ligeledes indikationer på, at de danske medlemskaber er medvirkende til, at der skabes mødepladser mellem danske forskere og danske
virksomheder, som kan styrke erhvervslivets FoU-kapacitet. Men det er i overvejende grad universiteterne,
der fungerer som bindeleddet mellem faciliteter, danske forskere og dansk erhvervsliv. Flere brugermiljøer
giver desuden udtryk for at en del af de danske forsker-studerende og masterstuderende, som enten har
haft ophold ved eller modtaget uddannelse i relation til faciliteterne efterfølgende bliver ansat i private virksomheder. Det bidrager dermed potentielt til at løse konkrete FoU-udfordringer hos virksomhederne. Ligeledes er det med til at skabe videnoverførsel fra forskningen til det omkringliggende samfund. Dialogen
med brugermiljøerne viser at der især er fokus på at udvikle erhvervssamarbejder inden for materialeforskning og life-science. Her arbejder brugermiljøerne i stigende grad på at nyttiggøre teknikker for danske
virksomheder, blandt andet gennem det såkaldte LINX-samarbejde.
Der er store forskelle i den måde faciliteterne understøtter vidensamarbejde mellem forskere og erhvervsliv.
For CERN og ESO for eksempel er forskningssamarbejdet mellem forskere og erhvervsliv nærmest ubetydeligt, mens det er ganske udbredt at forskere og erhvervsliv samarbejder i relation til de data og laboratoriefaciliteter som EMBL stiller til rådighed.
Samlet set er det dog så som så med konkrete data, som kan dokumentere erhvervssamarbejder og deres
effekter. Det har ikke været et prioriteret fokusområde for faciliteterne, og på panelmøderne har brugerne
også givet udtryk for at en del af faciliteterne befinder sig på forskningsområder, som ikke direkte har kommerciel interesse for danske virksomheder. Det er for eksempel tilfældet for CERN, ESO, ITER og til dels
også XFEL. Testen af denne kritiske antagelse er derfor mindre relevant for disse fire faciliteter.

Kritisk antagelse 4. Medlemskaber øger omsætning og innovationskapacitet i dansk erhvervsliv
Endelig viser analysen i testen af den fjerde kritiske antagelse, at der er meget få leverancer fra danske
virksomheder til de internationale forskningsfaciliteter. Der kan dog identificeres en række mindre og specialiserede virksomheder, som har leverancer til faciliteterne. Analysen indikerer, at det har stor betydning
for disse virksomheders kompetenceopbygning og salg. Flertallet af leverandører har dog haft leverancer
af mere sporadisk karakter. Flertallet vurderer her, at deres salg til faciliteterne ikke har væsentlig betydning
for deres omsætning eller kompetenceopbygning.
Der er indikationer på at BigScience.dk har bidraget til at øge den danske industriretur de seneste år – ikke
mindst fra CERN og ESO. Ligeså klart er det dog at der ligger meget arbejde forude i forhold til at skabe
flere ordrer til danske virksomheder ved de internationale faciliteter. Industrireturen er generelt set et godt
stykke under medlemsbidraget, som for faciliteter hvor Danmark ikke er vært eller medvært, ifølge forskningspanelet, kan anses for at være et godt ambitiøst mål.
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Tabel 20. Faciliteters ordrer til danske virksomheder sammenholdt med danske medlemsbidrag
Facilitet

Dansk medlemsbidrag (pct.)

Danske ordrer fra facilitet
(pct. af indkøb)

Danske virksomheders
leverancer til faciliteterne
(mio. DKK)

CERN

1,75

2,2

256,6 (2013–2016)

ESO

1,9

1,05

34,7 (2014–2017)

ESS

12,5

3,3***

131,1 (2013–2017)

EMBL

1,8

0

NA

ESRF

5*

4*

43,5* (2014–2017)

XFEL

0,96

0,3

14** (2009–2017)

ILL

0,75

0

NA

ITER

<1

0

NA

*) dækker alle medlemmerne af NordSync. Medlemsbidrag har ikke medregnet ekstraordinære bidrag fra Nordsync
som følge af øget anvendelse af ESRF.
**) dækker hele konstruktionsperioden. Tallene er lavet via særkørsel hos XFEL som ikke oplyser om det samlede
volumen i ordrer til XFEL.
***) ESS har vurderet, at det samlede indkøb i perioden 2013-2017 ligger på omkring 4 mia. DKK. Dette beløb omfatter såvel udgifter til byggeri som almindeligt indkøb. Der er tale om et estimat da udgifter til byggeriet ikke helt følger
de normale regnskabsår. De resterende udgifter går til in-kind leverancer samt udgifter til personale etc.
**** XFEL har vurderet at det samlede indkøb (inkl. udgifter til byggeri) udgør ca. 4.1 mia. DKK i perioden 20092017). De resterende udgifter går til in-kind leverancer samt udgifter til personale etc.
Kilde: BigScience.dk.

Mere konkret kan vi se, at CERN er den facilitet som flest danske virksomheder har leverancer til. Den
danske leverandørretur ligger højere end for de øvrige nordiske lande, men er dog stadig et stykke fra det
mål som CERN angiver som potentialet i forhold til det danske bidrag. En del danske virksomheder har
også haft ordrer til ESO. Det danske medlemskab af ESRF har også nogen betydning for det danske erhvervsliv på ordresiden, her hentes få men store kontrakter. Det danske medlemskab af XFEL har haft stor
betydning for én dansk virksomhed med tilknytning til DTU. Analysen fandt også kun én virksomhed, der
har haft leverancer til EMBL. For ESS er forventningen, at den geografiske korte afstand til Lund vil gøre
det lettere for danske virksomheder at sælge produkter og serviceydelser til faciliteten. ESS’ hidtidige indkøb hos danske virksomheder i etableringsfasen er sog kun opgjort til 98,5 mio. DKK – svarende til omkring
0,7 pct. af det samlede konstruktionsbudget. Ca. 75 pct. af dette beløb er gået til en enkelt ordre, der blev
indgået omkring design og plan for bygninger.

6.2

Hvordan kan Danmark få mere ud af de internationale medlemskaber

Det fremgår klart af analysen, at Danmark langt fra får nok ud af medlemskaberne af de store internationale
forskningsfaciliteter. Spørgsmålet er så, hvad der kan gøres for øge den danske nytte. Nedenfor er

82

UDBYTTET AF DANMARKS MEDLEMSKABER AF STORE INTERNATIONALE FORSKNINGSINFRASTRUKTURER | DAMVAD.COM

sammenfattet en række af de opmærksomhedspunkter og anbefalinger som forskningspanelet er kommet
frem til på baggrund af analyseprocessen og interview med brugere og universiteter.
Målsætningerne for de danske medlemskaber skal stå meget klarere
Målene er i dag uklare eller ikke eksisterende. For nogle miljøer er det adgangen til den tekniske facilitet,
der er det vigtigste, for andre er det forskningssamarbejdet. For andre igen er det kompetenceudviklingen
eller teknologioverførsel til erhvervslivet. De enkelte faciliteter er meget forskellige og det skaber forskellige
forudsætninger for deres udnyttelse. Der er ikke desto mindre behov for at de vigtigste stakeholdere (brugere, universiteter og UFM) har klare erkendelser af og er enige om mål og strategier på baggrund heraf.
Medens der er udviklet ganske omfattende planer og mål for medlemskaberne af ILL/ESS og ESRF, så er
det ikke tilfældet i forhold til EMBL, ITER, ESO, CERN og XFEL. Her er der behov for planer for den fremtidige udnyttelse og anvendelse af faciliteterne. Planerne bør beskrive konkrete mål for det pågældende
medlemskab, samt hvordan disse mål tænkes indfriet.
Behov for at øge antal brugere og anvendelse
Det skal generelt sikres at der er balance mellem de danske kontingentindbetalinger og den danske anvendelse af eller ”industriel return” fra faciliteten. Særligt for medlemskaberne af EMBL, XFEL, CERN og
ITER er der behov for at øge brugermiljøets størrelse samt anvendelsesgraden af faciliteterne. Bestræbelserne herpå skal tage højde for de meget varierende danske omkostninger til enkeltfaciliteter i forhold til
den potentielle nytteværdi af at få adgang til faciliteten, forskningssamarbejde, databaser, knowhow etc.
Styrk uddannelser og kompetenceopbygning
Der bør over hele linjen ske en opprioritering af uddannelses- og kompetenceområdet for at sikre at Danmark opnår det fulde udbytte af investeringen i forskningsinfrastrukturer. Fremtidige strategier og planer for
medlemskaber skal klargøre, hvordan faciliteten kan understøtte uddannelse af forsker- og masterstuderende på forskningsområderne, samt hvordan brugermiljøet kan øge anvendelse af stipendie- og uddannelsesprogrammerne på faciliteterne, som er indbefattet i medlemskabet.
Forskningsvolumen skal øges
Det forskningsmæssige volumen bør øges både i form af flere forskere og i forhold til forskningsudbyttet.
Danske forskere scorer højt på kvalitet men rangerer lavere på volumen - antallet af videnskabelige publikationer er generelt lavt sammenlignet med sammenlignelige lande. I fremtidige strategier og handlingsplaner bør danske ambitioner om forskningsvolumen fastsættes mere tydeligt.
Behov for strategi for teknologioverførsler og erhvervssamarbejder
Der bør udarbejdes en samlet strategi for teknologioverførsel og samarbejder mellem danske universiteter
og virksomheder med tilknytning til de enkelte faciliteter. Det generelle billede og forventningerne er at
industriens udbytte af direkte adgang til faciliteterne forbliver begrænset, samt at nytten af faciliteterne totalt
afhænger af brobyggerne mellem faciliteterne og industrien (universiteter og LINX). Det skal afklares om
der er behov for etablering af et nyt instrumentcenter i forhold til EMBL.
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Monitorering og måling af aktiviteter og resultater skal styrkes
Processen med opstilling af evalueringsramme, effektkæder og indikatorer samt gennemførelse af selve
analysen har givet indblik i at der er plads til forbedringer i monitoreringen og effektmålingen af den danske
udnyttelse af de store internationale faciliteter. Der bør arbejdes med at opstille klare og utvetydige indikatorer til måling af de danske aktiviteter og resultater i relation til de store faciliteter, hvor dette er muligt. For
projekter hvor dette er vanskeligt kan bruges korte standardiserede mere beskrivende casestudier. En
række forslag til indikatorer herfor er beskrevet i de metodiske overvejelser i denne rapports appendiks.
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Appendiks 1

Erhvervslivets leverancer til faciliteterne

Som en del af nytteanalysen er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder,
der har bidraget væsentligt til de internationale forskningsfaciliteters drift og/ eller konstruktion gennem
leverancer af serviceydelser eller produkter. Undersøgelsen resultater i relation til de enkelte faciliteter er
beskrevet i kapitel 4 under hver facilitet. Herunder uddybes og illustreres resultaterne. Undersøgelsen har
haft til formål at undersøge, hvilken økonomisk, kompetencemæssig og relationsmæssig betydning det har
haft for virksomhederne at levere og samarbejde med de store internationale forskningsfaciliteter. Undersøgelsen viser at der er en del danske virksomheder, som har indtægter og kompetenceopbygning gennem
deres leverancer til de store internationale forskningsfaciliteter, men at der er store forskelle fra facilitet til
facilitet, og at potentialet for at øge de danske virksomheders leverancer er betydelig i de kommende år.
Spørgeskemaet er udformet med hjælp fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og BigScience.dk, der
også har formidlet kontakt til de deltagende virksomheder. DAMVAD Analytics har på den baggrund udsendt spørgsmålene per e-mail og har desuden fulgt op på udeblivende besvarelser. I alt er ca. 50 virksomheder blevet kontaktet. Heraf er det lykkedes at indhente gennemførte besvarelser fra i alt 31 virksomheder. En høj svarprocent og ingen ufuldstændige besvarelser samt ingen udtrykt tvivl om spørgsmål fra
virksomhederne vidner om, at spørgsmålene har været enkle og lette at forstå. Nedenfor præsenteres de
tværgående resultater, mens sammenfattende resultater relateret til de individuelle faciliteter er beskrevet
i delafsnittene med analyse af hver facilitet.
Et første resultat af undersøgelsen viser at CERN, ESO og ESS er de faciliteter, som flest danske virksomheder leverer produkter eller services til. Leverancerne fra de danske virksomheder indeholder især fysiske
produkter men flere virksomheder angiver også serviceydelser som en del af deres leverancer.
Figur 10. Hvilke Big Science faciliteter samarbejder virksomhederne med?
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Kilde: DAMVAD Analytics Survey 2017, N=29.

Undersøgelsen viser desuden at virksomhedernes leverancer til de store faciliteter har haft stor betydning
for at kendskab til virksomheden er vokset blandt både danske og udenlandske kunder. En tredjedel af
virksomhederne mener, at deres leverancer til faciliteterne i høj grad eller meget høj grad har haft en betydning i forhold til udenlandske kunders kendskab til virksomhedens produkter. Mere end hver tredje virksomhed angiver, at leverancerne til de internationale faciliteter i høj eller meget høj grad har haft betydning
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for at de har kunne øge omsætningen. Flere mener at det kan have stor betydning for øget omsætning over
de næste 3-5 år.
Figur 11. I hvor høj grad har leverancerne haft betydning for øget omsætning, konkret i dag og forventet i løbet af 3-5
år?
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Kilde: DAMVAD Analytics Survey 2017, N=29

Endelig på kompetencesiden viser undersøgelsen at det at levere til de internationale faciliteter især har
haft betydning for udviklingen af teknologiske kompetencer hos virksomhedernes eksisterende medarbejdere, men at det også for enkelte virksomheder har betydet ansættelse af nye medarbejdere med de ønskede kompetencer.

Figur 12. I hvor høj grad har leverancerne haft betydning for virksomhederne i forhold til…..
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...ansættelse af nye medarbejdere med særlige teknologiske kompetencer
...udvikling af teknologiske kompetencer hos nuværende medarbejdere
Kilde: DAMVAD Analytics Survey 2017, N=29
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Appendiks 2

Personer som har medvirket i analysen

Det internationale forskningspanel
•

Professor Emeritus Kurt N. Clausen, Danmarks Tekniske Universitet (formand)

•

Professor Torsten Åkesson, Lunds Universitet

•

Professor Aleksander Matic Chalmers Tekniske Højskole

•

Professor og direktør Marja Makarow, Biocenter Finland

•

Professor og institutleder Per Barth Lilje, Oslo Universitet.

Forskere og administrative medarbejdere som har deltaget på reviewmøder og interview
•

Juliette Forneris, Cluster Manager BigScience.dk

•

Professor Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet, IDA

•

Afdelingsleder for Astrofysik og Atmosfærefysik Allan Hornstrup, Danmarks Tekniske Universitet, IDA

•

Professor Jens Hjorth, Københavns Universitet, IDA

•

Associate Professor Lars A. Buchhave, Niels Bohr Instituttet, IDA

•

Associate Professor Heidi Helena Korhonen, Niels Bohr Instituttet, IDA

•

Associate Professor Jes Jørgensen, Niels Bohr Instituttet, IDA

•

Professor Johan Fynbo, Niels Bohr Instituttet, IDA

•

Professor Volker Naulin, Danmarks Tekniske Universitet

•

Professor Jens Jørgen Gaardhøje, Niels Bohr Instituttet, & Direktør NICE

•

Professor og Direktør Henning Friis Poulsen, Danmarks Tekniske Universitet & DANSCATT

•

Professor og Vicedirektør Kell Mortensen, Niels Bohr Instituttet & DANSCATT

•

Professor Martin Meedom Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet

•

Direktør Jimmy Binderup Andersen, LINX

•

Professor og Direktør Poul Nissen, Aarhus Universitet & DANDRITE

•

Professor Birthe Brandt Kragelund, Københavns Universitet

•

Research Direktør og Professor Guillermo Montoya, Københavns Universitet

•

Dekan Katrine Krogh Andersen, Danmarks Tekniske Universitet

•

Dekan Niels Christian Nielsen, Aarhus Universitet

•

Prodekan Morten Pejrup, Københavns Universitet

•

Kontorchef Lars Christensen, Forskningsinfrastruktur, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

•

Specialkonsulent Troels Rasmussen, Forskningsinfrastruktur, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

•

Chefkonsulent Morten Scharff, Forskningsinfrastruktur, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

•

Fuldmægtig René Michelsen, Forskningsinfrastruktur, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
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Appendiks 3

Metodiske overvejelser

Indikatorer i analysen
Et vigtigt trin i analysearbejdet er at undersøge, hvordan og i hvilket omfang de effekter som beskrives i
effektkæden også opstår i den virkelige verden. Det foregår ved at identificere mere præcise indikatorer
som kan vise, hvordan og i hvilket omfang de forskellige dele i effektkæden realiseres. I analysen skelner
vi mellem to forskellige typer af indikatorer; Key Performance Indikatorer (KPI) og Kritiske indikatorer.
Key Performance Indikatorerne (KPI) beskriver de mest centrale aktiviteter og handlinger i effektkæderne. KPI´erne beskriver således ikke i hvilket omfang de forventede effekter i effektkæderne rent faktisk
er opstået, men identificerer en række centrale forudsætninger for at effekterne kan opstå. Eksempelvis er
danske forskeres succesrater en helt central KPI. KPI´en beskriver i hvilket omfang forskerne formår at
konkurrere om eksperimentel tid med deres europæiske kollegaer. Det giver for det første en klar indikation
af om forskerne er interesseret i at anvende faciliteten. Og for det andet viser indikatoren om det forskningsfaglige niveau blandt forskerne er tilstrækkelig højt til at de kan få adgang til faciliteten. Men KPI´en
beskriver ikke om forskerne formår at skabe ny og banebrydende forskning gennem deres eksperimentelle
arbejde på faciliteten. KPI´en er derfor ikke en egentlig effektindikator.
Kritiske indikatorer har fokus på de egentlige effektelementer i effektkæden. Det er også disse indikatorer
som giver et billede af hvorvidt de fire kritiske antagelser bliver opfyldt. Det er altså de kritiske indikatorer
der eksempelvis belyser om medlemskabet af en international forskningsfacilitet rent faktisk også fører til
ny og banebrydende forskning blandt danske forskere.
Udgangspunktet for effektkæderne er de input, som skaber forudsætninger og muliggør, at de internationale forskningsfaciliteter kan udnyttes og skabe nytte. Det drejer sig først og fremmest om det årlige danske
medlemsbidrag til faciliteterne på omkring 500 mio. kr., som skaber forudsætningerne for, at danske forskere kan få adgang til og udnytte faciliteterne. Herudover udgør universiteternes bidrag også et helt centralt input (i form af forskere der udfører eksperimenterne, forberedelse af undersøgelsesprøver, rejsetid
etc.). Samtidig støtter SFU de tre såkaldte instrumentcentre: NICE, IDA og DANSCATT med 12 mio. kr.
årligt. Centrene skal understøtte danske forskeres adgang og anvendelse af de store forskningsfaciliteter.
Endvidere støtter SFU også det såkaldte ”Big Science Sekretariat” med 3 mio. kr. årligt. Sekretariatet skal
hjælpe danske virksomheder med at få ordre på de store forskningsfaciliteter. Endelig har SFU igangsat
en række forskellige aktiviteter, der er målrettet én eller flere faciliteter. Det gælder ikke mindst ift. ESS,
hvor der har været gennemført et meget omfattende strategiarbejde med henblik på, at øge effekterne af
det danske medværtskab.
Disse input skaber forudsætninger og muliggør at der sættes gang i en række aktiviteter blandt såvel faciliteter som de involverede interessenter. Vigtigst er selvfølgelig faciliteternes forskningsprogrammer og udbud af eksperimentel tid, der er omdrejningspunktet for faciliteternes. Men de forskellige danske stakeholdere gennemfører også en række aktiviteter, som har betydning i effektkæderne. Eksempelvis er instrumentcentrene i dialog med de forskellige brugermiljøer, og nogle centre udbydes rejselegater, der skal lette
adgangen til faciliteterne. Endvidere gennemfører Big Science Sekretariat en lang række forskellige informationsaktiviteter for at få danske virksomheder til at deltage i udbud på faciliteterne. Uddannelses- og
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Forskningsministeriet er således også i dialog med faciliteterne og deltager i den løbende styring af faciliteterne. Herudover har universiteterne igangsat et større udviklingsarbejde med henblik på, at øge virksomhedernes anvendelse af analyseteknikker på materialeområdet, herunder også de fire materialefaciliteter (ESS, ESRF, ILL og XFEL), som Danmark er medlem af (det såkaldte LINX-samarbejde). De forskellige indsatser og aktiviteter er forudsætningen for en række output og effekter. Det drejer sig om:
1)
2)
3)
4)

Medlemskaber af faciliteter øger kvaliteten af dansk forskning
Medlemskaber styrker kompetenceniveau i dansk forskning og på det danske arbejdsmarked
Medlemskaber skaber omsætning og øger innovationskapacitet i dansk erhvervsliv
Medlemskaber styrker samspillet om forskning og innovation

Forudsætninger og output/effektforståelse uddybes kort nedenfor.

Medlemskaber af faciliteter øger kvaliteten af dansk forskning
Medlemskabernes primære funktion, og dermed også de forventede effekter, er knyttet til den videnskabelige anvendelse af faciliteterne. De otte faciliteter har som hovedformål at sikre forskere adgang til ´state of
the art´ eksperimentelt udstyr samt at etablere eksperimentelle samarbejder mellem facilitet og medlemslandenes forskere. Ligeledes foregår en udvidet international netværksdannelse når forskere fra flere lande
går sammen om opbygning og udvikling af faciliteter og konkrete eksperimenter. Analysens primære effektkæde handler derfor også om de effekter, der opstår som følge af danske forskere eksperimentelle
arbejde på faciliteterne eller deres deltagelse i konkrete forskningssamarbejder på faciliteten.
Et af de centrale omdrejningspunkter for analysen handler således om at belyse omfanget og karakteren
af den forskningsmæssige merværdi som medlemskaberne skaber. Der foreslås i den sammenhæng at
der opstilles to ”hovedindikatorer”, som kan belyse dette problem.
For det første forslås, at der skal opstilles en række indikatorer som belyser i hvilket omfang medlemskaberne er nødvendige for at danske forskere kan skabe international topforskning. Det er vanskeligt at få
belyst denne problemstilling udelukkende gennem bibliometriske eller andre enkle og kvantificerbare indikatorer. Derfor opstilles også en række ”bløde indikatorer” eller spørgsmål som kan besvares gennem en
kritisk dialog med brugermiljøet og relevante repræsentanter for universiteterne (dekaner og institutledere)
som bl.a. besvarer følgende indikatorer/spørgsmål:
•
•

Kan danske forskere have frembragt samme forskning hvis de havde benyttet andre eksperimentelle
faciliteter (eller alternative eksperimentelle teknikker)?
Er medlemskaberne nødvendige for at kunne skabe frontforskning på de pågældende forskningsområder?

For det andet forslås at der opstilles indikatorer, som belyser om medlemskaberne har været med til at øge
kvaliteten af dansk forskning. En central indikator er her forskernes publiceringsadfærd. Der indsamles
således publiceringsdata (såvel antal artikler som deres impact) for danske forskere der har anvendt eller
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været tilknyttet en given facilitet. Det undersøges på den baggrund om publiceringsadfærden adskiller sig
fra de øvrige medlemslande eller sammenlignelige forskningsmiljøer. Vi vil også gerne vide om ”facilitetsbrugere” har en højere succesrate for ansøgninger til råd og fonde end andre forskere på forskningsområdet. Og om publiceringsadfærden blandt ”facilitetsbrugere” er mere internationaliseret end det er tilfældet
for det øvrige forskningsmiljø. De sidste to spørgsmål er det muligt at belyse med hårde kvantitative data,
men dette har dog ikke været muligt indenfor rammerne af dette projekt.

Medlemskaber styrker kompetenceniveauet i dansk forskning og på det danske arbejdsmarked
Et andet vigtigt ”effektelement” ved medlemskaberne handler om kompetenceopbygning – primært i de
danske forskningsmiljøer, men også hos studerende på uddannelsesinstitutionerne. Forskningsfaciliteterne
har tradition for – direkte eller indirekte – at bidrage til opbygningen af kompetencer om såvel de eksperimentelle teknikker som de teknologier, der anvendes af faciliteterne. Det har betydning for udviklingen af
de nationale brugermiljøer samt de forskningsmiljøer/virksomheder, der er involveret i konstruktionens af
facilitetens udstyr og maskinel. Herudover gennemfører flere faciliteter forskellige former for uddannelsesprogrammer (typisk i form af ph.d.-stipendier eller summer-schools), som bidrager til at opbygge brugermiljøerne i de forskellige medlemslande. I andre tilfælde er der mulighed for at danske forskere (og andre
teknikere) ansættes eller bliver udstationeret på faciliteten.
Det kan efterfølgende bidrage til kompetenceopbygning i Danmark når personerne vender hjem til Danmark. Samlet kan de forskellige aktiviteter have stor betydning for kompetenceopbygning i de danske forskningsmiljøer, hvis de får tilført viden om de nyeste eksperimentelle teknikker eller får øget deres adgang til
det internationale netværk som den pågældende person har været en del af. Det er imidlertid ikke alene
dansk forskning som kan drage nytte at den personbårne kompetenceopbygning. Uddannelsen af studerende kan i mange tilfælde også blive styrket som følge af samspillet med faciliteterne.
Det andet omdrejningspunkt for analysen handler således om om hvorvidt medlemskabet er med til at
opbygge kompetencer i brugermiljøet (eller på det danske arbejdsmarked mere generelt). Flere af KPI´erne
belyser omfanget og til dels også karakteren af den personbårne kompetence-aktivitet. Det afgørende er
imidlertid ikke her, hvor mange forskere der har været udstationeret eller uddannet på den enkelte facilitet,
men hvordan og i hvilket omfang disse ”kompetence-aktiviteter” har været med til at styrke kompetenceopbygningen i Danmark. Der opstilles derfor flere kritiske indikatorer, som belyser dette spørgsmål. Også på
dette område har det vist sig vanskeligt at finde hårde indikatorer som kan give et entydigt billede af denne
årsagssammenhæng.
En mulighed er at undersøge om personer, som har været udstationeret, uddannet eller ansat på en forskningsfacilitet har en ændret publikationsadfærd end andre forskere. Det vil give et billede af om udvekslingsaktiviteten har styrket den enkelte forskeres kompetencer. Det har dog ikke indenfor rammerne af
denne analyse været muligt at få disse informationer. Samlet har der her vist sig behov for at opstille en
række bløde indikatorer/ spørgsmål, som kan belyse denne problemstilling:
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•
•
•

Hvilke personer har været uddannet, udstationeret eller ansat på faciliteterne?
Hvor har disse efterfølgende været ansat? (Danske universiteter/virksomheder)?
Hvilken betydning har de haft for udviklingen i det nationale brugermiljø? (Eksempelvis udbredelse af

•
•
•

nye teknikker, adgang til internationalt netværk etc.)?
I hvilket omfang har studerende deltaget i eksperimenter på facilitet?
Hvilken betydning har denne involvering haft?
Har uddannelsessamarbejder med faciliteterne styrket kvalitet/relevans af uddannelser?

Medlemskaber skaber omsætning og øger innovationskapacitet i dansk erhvervsliv
Det antages ligeledes at dansk erhvervsliv også nyder godt af de danske medlemskaber. En af de mest
direkte mulige ”effektveje” er knyttet til faciliteternes indkøb af produkter og/eller serviceydelser hos danske
virksomheder. Det skønnes, at de otte faciliteter har en årlig omsætning på 15 mia. DKK. Selv om en stor
del af disse midler går til energi, drift og lønninger, så er der stadig tale om et betydeligt potentielt marked
for danske virksomheder. Samtidig er en betydelig del af faciliteternes indkøb rettet mod helt nye højteknologiske eller videnintensive produkter/serviceydelser. Leverandørvirksomheder får dermed mulighed for at
deltage i udviklingen af helt nye produkter/teknologier, hvilket på sigt kan understøtte virksomhedernes
innovation.
For at analysere denne del af effektkæden opstilles en række kritiske indikatorer, som belyser de langsigtede effekter af virksomhedernes leverancer til de store forskningsfaciliteter. Det er også her vanskeligt at
identificere mange hårde relevante indikatorer, som kan give et retvisende billede af effekterne. En mulighed kunne være at identificere virksomheder der har stået for leverancer til faciliteterne, og med statistiske
data teste om virksomhederne har klaret sig bedre end tilsvarende virksomheder, der ikke har leveret til
faciliteterne. Der er dog tale om data fra forholdsvis få virksomheder, hvorfor det kan blive vanskeligt at
lave en statistisk analyse, ligesom det også er en ressourcekrævende øvelse i forhold til denne analyse.
Herudover er det vanskeligt at identificere leverandørvirksomheder længere tilbage i tiden (mere end trefem år tilbage). Da de langsigtede effekter typisk opstår over en længere årrække vil en stor del af effekterne dermed ikke fremgå af en sådan analyse. Derfor opstilles i stedet en række bløde indikatorer, der
tager afsæt i virksomhederne egne vurderinger af effekterne ved deres leverancer, som afdækkes via spørgeskemaundersøgelsen. Det drejer sig blandt andet om følgende spørgsmål/indikatorer:
•

Har leverancer haft betydning for opbygning og udvikling af teknologiske kompetencer

•

Har leverancer haft betydning for virksomhedens efterfølgende salg? Hvis ja hvordan? (Der angives
forskellige effekter)
Hvor stor en omsætning kan direkte relateres til den kompetence/viden/teknologi som blev leveret til
faciliteten? (Angives i beløb)

•

Det er muligt at identificere de virksomheder, der har fået ordrer inden for de seneste tre-fem år da disse
er registeret hos BigScience-Sekretariatet. Dermed bliver det muligt at rundsende et spørgeskema til virksomhederne.
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Medlemskaber styrker samspillet om forskning og innovation
De erhvervsmæssige effekter ved et medlemskab kan også relateres til at danske virksomheder enten
alene eller sammen med et universitet kan tænkes at bruge faciliteten til, at gennemføre eksperimenter,
som har relevans for såvel erhvervsvirksomheder som offentlige institutioner. Det kan handle om at en stor
del af de ph.d.-studerende og masterstuderende i Danmark, som modtager uddannelse i relation til en
facilitet, efter uddannelse ender i private virksomheder som ny videnressource. Det bidrager til at løse
konkrete F&U-problemer hos virksomhederne lige som at det er med til at styrke videnoverførsel fra forskning til det omkringliggende samfund
Den sidste kritiske antagelse handler således om at undersøge om medlemskaberne styrker samspillet
mellem danske forskningsmiljøer og såvel offentlige institutioner som private erhvervsvirksomheder. Her
kan vi benytte de såkaldte ”Key Performance indikatorer”, som kan belyse mængde og karakteren af de
forskellige samspilsaktiviteter. Når det gælder de kritiske indikatorer er fokus derimod rettet mod at få belyst, hvordan og i hvilket omfang samspillet har haft betydning for videnopbygningen blandt danske virksomheder eller offentlige institutioner (bl.a. sygehuse). Som det er tilfældet for flere af de øvrige kritiske
antagelser, er det også her vanskeligt at opstille enkle hårde indikatorer, som giver et validt billede af dette
spørgsmål. Derfor opstilles også her en række bløde indikatorer, som besvares gennem interview med
brugermiljø på reviewmøderne samt de organisationer/foreninger, der er etableret for at sikre samspil mellem forskning og erhverv på materialeområdet (fx LINX). Der er blandt andet fokus på følgende spørgsmål:
•

Hvilke konkrete vidensamarbejder har der været etableret mellem danske forskningsmiljøer og private
virksomheder/offentlige institutioner?

•

Hvilke eksempler er der på at facilitet har været afgørende for udviklingen og ændret praksis blandt
offentlige institutioner (primært på sundhedsområdet ift. EMBL)
Hvilken effekt har de haft for de pågældende virksomheder og institutioner?

•

Der er tale om et forholdsvis begrænset antal samarbejder eller samspilsaktiviteter uden for det materialeteknologiske område (ILL, ESRF, XFEL og ESS). Her har der til gengæld været gennemført en systematisk
indsats for at etablere et styrket samspil omkring anvendelsen af storskalafaciliteterne. Her er derfor i højere
grad den nødvendige viden, som skal bruges til at identificere de forskellige samarbejder. Det antages, at
det samme gør sig gældende ift. EMBL hvor de involverede forskere forventes at have overblik over facilitetens betydning for den nationale videnopbygning.

Fortolkning af indikatorer - sammenligning af data på tværs af faciliteter
Et vigtigt element i udvælgelsen, indsamlingen og ikke mindst fortolkningen af såvel KPI´erne som de kritiske indikatorer handler om sammenlignelighed af data. For at få et billede af udbyttet af det enkelte medlemskab, er det attraktivt at sammenligne så mange indikatorer som muligt på tværs af de otte faciliteter.
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Faciliteterne er imidlertid meget forskellige, både når det gælder den måde faciliteterne er organiseret på
som den videnskabelige praksis i brugermiljøerne. Der er særligt tre forhold, som har betydning:
•
•
•
•
•

Forskellig publiceringsadfærd
Forskel i faciliteternes organisering og funktionalitet
Forskelle i hvordan de forskellige forskningsfelter udnytter facilitet
Forskningsfelternes forskellige størrelse i forhold brug af målinger og opdagelser
Faciliteternes forskellige livscyklus

Et af de tydeligste eksempler på hvordan forskellighederne kommer til udtryk handler om publiceringsadfærd. På CERN er der eksempelvis opbygget en tradition for at alle forskere, der har været involveret i et
eksperiment også bliver listet i de enkelte artikler. Og da mange eksperimenter på CERN er meget omfattende (hvor mange forskere fra forskellige lande bidrager i større eller mindre grad), så vil der i mange
tilfælde være op mod 1000 forskere der bliver angivet som forfattere på en enkelt CERN-artikel. Det betyder, at danske forskere, der har været involveret i CERN-aktiviteter typisk vil indgå i væsentlig flere artikler
end det er tilfældet for forskere, der har gennemført et eksperiment på en af de andre faciliteter (hvor der
typisk indgår 1-5 personer i det eksperimentelle arbejde).
En anden forskel handler om faciliteternes funktionalitet og organisering. Nogle faciliteter fungerer som
brugerfaciliteter, hvor forskerne gennemfører individuelle eksperimenter. Andre faciliteter er bygget op om
større forskningsprogrammer, som forskerne fra medlemslandene kan deltage i. På brugerfaciliteterne kan
der som oftest etableres en klar og entydig effektkæde fra ansøgning -> eksperiment -> artikel. På en
facilitet som EMBL er det vanskeligere at etablere en lige så klar effektkæde. Her er der fokus på at styrke
det europæiske biomolekylære forskningsmiljø gennem udvikling af nye teknikker/metoder, etablering af
standarder og fællesdatabaser. Her vil udbytte/effekter i større grad være knyttet til danske forskningsmiljøers forskningssamarbejder med EMBL samt den mere diffuse videnoverførsel, der sker fra EMBL til de
danske forskningsmiljøer/sundhedssystem.
En tredje større forskel på faciliteterne drejer sig om hvor de enkelte faciliteter befinder sig i deres livscyklus.
Nogle faciliteter har været i drift i dekader (eksempelvis CERN, ESO og ILL) mens andre faciliteter fortsat
er under opbygning (XFEL, ESS og ITER). Det er naturligvis meget vanskeligt at sammenligne det eksperimentelle udbytte af CERN, der har fungeret siden 1948 med XFEL, der først påbegynder ”operation
phase” i sommeren 2017. For CERN´s vedkommende må det forventes, at det danske udbytte i høj gad er
knyttet til facilitetens løbende eksperimentelle aktiviteter, mens det på XFEL i højere grad handler om det
videnskabelige og kommercielle samarbejde, der er opstået i forbindelse med en konkret in-kind leverance
af instrument til XFEL.
Ovenstående har gjort det vanskeligt at vurdere faciliteterne ud fra de samme tværgående kriterier, og at
sammenligne effekterne på tværs af faciliteterne. Vi har ligeledes observeret at en stor del af udbyttet af
medlemskaberne forekommer indirekte. Det er derfor vanskeligt at udskille, hvordan dansk medlemskab af
en stor international facilitet præcist gavner dansk forskning. Det er med andre ord særdeles komplekst at
klarlægge hele effektkæden trin for trin.
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Metodisk har det af samme grund været endnu vigtigere at basere såvel fremstillingen som tolkning af fakta
på omfattede dialog med brugermiljøerne og universiteterne. Ligeledes har det været vigtigt at basere analysen af effekter på forskningsfaglig viden om såvel dansk forskning som de enkelte faciliteter. Til det formål
har vi involveret et internationalt forskningspanel i analysen ligesom vi har afholdt flere dialog- og reviewmøder med brugermiljøer og universiteter. Ligeledes er gennemført en spørgeskemaundersøgelse med
danske virksomheder, som har leverancer til de internationale faciliteter. De metodiske overvejelser relateret til disse elementer uddybes
Analysen har udfoldet sig gennem følgende analyseaktiviteter og tilhørende dataindsamling.
Oversigt over analysedesign

Faktabeskrivelser for de otte faciliteter
Bibliometrisk analyse
Oversigt over forskningssamarbejder
Bidrag fra brugermiljøer
Data om betydning for uddannelse
Data om Industriel retur

Spørgeskemaundersøgelse
Betydning af virksomheders leverancer
til BigScience faciliteter

Ekspertpanel og konsulent i dialog med interessenter
Professor emeritus Kurt Nørgaard Clausen (formand)
Professor Thorsten Åkesson
Professor Alexandar Matic
Professor Marja Makarow
Professor Per Lilje

Analyserapport
Ekstern konsulent (DAMVAD Analytics) udarbejder rapport

Faktabeskrivelser af de otte forskningsfaciliteter
For hver af de otte forskningsfaciliteter er udarbejdet faktabeskrivelser, som indeholder en række grundlæggende informationer om faciliteten, eksempelvis facilitetens størrelse (ansatte, økonomi etc.), videnskabelige fokus og karakteristik af danske brugermiljøers anvendelse af faciliteten. Faktabeskrivelserne vil
også indeholde en række af de ovenstående indikatorer, som belyser det danske udbytte af facilitet. Det vil
primært dreje sig om de såkaldt ”hårde indikatorer”, der belyser output og til dels også de kortsigtede
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effekter. Endvidere indeholder beskrivelsen også en kort ”selvevaluering”, hvor brugermiljøerne kommenterer de forskellige indikatorer. Faktabeskrivelserne følger så vidt muligt samme struktur og fremstår derfor
relativt ensartede. Det er vigtigt at understrege, at faktabeskrivelserne ikke alene indeholder en oplistning
af de forskellige indikatorer, men at de forskellige indikatorer og ´findings´ også bliver kommenteret/analyseret i faktabeskrivelserne. De færdige faktabeskrivelser forelægges for brugermiljøerne, så de kan kommentere beskrivelser samt give uddybende forklaringer på de forskellige ”findings. Faktabeskrivelserne er
færdiggjort umiddelbart før afholdelsen af de efterfølgende reviewmøder, så de kan danne grundlag for
gode drøftelser, test og nuancering af indholdet.

Reviewmøder med internationalt forskningspanel
Herefter har et internationalt forskningspanel gennemført en review-proces, der har involveret brugermiljøer, nøglepersoner på universiteterne samt vigtige interessenter. Review-processen har primært haft til
opgave at belyse rækken af de kritiske indikatorer, vi har beskrevet ovenfor.
Review-metoden er bredt anerkendt i de videnskabelige miljøer, og har med stor succes været anvendt på
en stor del af de internationale forskningsfaciliteter (ikke mindst ESS). Metoden går grundlæggende ud på,
at en række eksperter med viden om forskningsinfrastrukturområdet (eksempelvis tidligere eller nuværende
facilitetsdirektører) mødes og undersøger et givent spørgsmål om en given forskningsfacilitet. Som oftest
er der udarbejdet et grundigt baggrundsmateriale forud for mødet. Dette baggrundsmateriale er i dette
tilfælde faktabeskrivelserne som SFU-FIR udarbejder om de otte faciliteter. Forskningspanelet har mødtes
tre gange for at indsamle viden og få præsenteret vurderinger og synspunkter fra de forskellige stakeholdere. Efterfølgende udarbejdes en samlet rapport med forskningspanelets vurderinger og synspunkter.
På første session møder og interviewer forskningspanelet dels de facilitetsansvarlige i SFU-FIR samt repræsentanter for brugermiljøet. Formålet er at indsamle yderligere viden om hvordan de forskellige medlemskaber samt at få uddybet de otte faktabeskrivelser. På andens session mødes forskningspanelet med
repræsentanter for forskningsverdenen og andre centrale stakeholdere (eksempelvis kredsen af tek-nat
dekaner, formænd for instrumentcentrene samt Big Science Sekretariatet). Målet med denne møderække
har været at drøfte og afprøve en række af forskningspanelets hypoteser eller vurderinger. Konsulenten er
ansvarlig for afholdelse af møderække, herunder at forberede spørgsmål og indsamle supplerende viden.
Review-processen har givet forskningspanelet mulighed for at udarbejde en overordnet vurdering af effekterne ved hvert enkelt medlemskab, herunder om udbyttet af medlemskabet ligger over eller under hvad
man kunne forvente.

Spørgeskemaundersøgelse med leverandørvirksomheder
Som et vigtigt analyseelement er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder,
der har bidraget væsentligt til de internationale forskningsfaciliteters drift og/eller konstruktion gennem leverancer af serviceydelser eller produkter. Undersøgelsen har haft til formål at undersøge, hvilken
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økonomisk, kompetencemæssig og relationsmæssig betydning det har haft for virksomhederne at levere
og samarbejde med de store internationale forskningsfaciliteter.
Spørgeskemaet er udformet med hjælp fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og BigScience.dk, der
også har formidlet kontakt til de deltagende virksomheder. DAMVAD Analytics har på den baggrund udsendt spørgsmålene per e-mail og har desuden fulgt op på udeblivende besvarelser. I alt er ca. 50 virksomheder blevet kontaktet. Spørgeskemaet er kun udsendt til respondenter i virksomheden, med stillinger
som; salgschef, marketingchef, COO, CTO og CEO, da spørgeskemaet kræver et dybt kendskab til virksomhedens udbytte fra de givne leverancer. Dette er med til at kvalificere svarene og hæve validiteten af
dem, men det kommer på bekostning af svarprocenten, da disse mennesker ofte har meget travlt.
Spørgeskemaet har været online i 5 uger før afrapporteringen, hvor der er blevet sendt 2 rykkere via. Email og der er blevet ringet rundt til de resterende, der manglede at svare i den sidste aktive uge af spørgeskemaet. Dette har givet 31 gennemførte besvarelser, 1 ufuldstændige og 18 ubesvaret, hvilket er en
svarprocent på 58 pct. Manglen på ufuldstændige besvarelser, og realiteten af at, DAMVAD Analytics ikke
har modtaget henvendelser med henblik på spørgeskemaet, vidner til at spørgsmålene har været simple
at forstå. To af de 31 virksomheder har ikke haft leverancer til nogle af de otte faciliteter eller andre faciliteter, og er derfor blevet frasorteret.

Indhentning af bibliometriske data
Den bibliometriske analyse spiller en central rolle i vurderingen af betydningen af det danske medlemskab
af de store internationale faciliteter, da en af de vigtigste bevæggrunde for et medlemskab er at styrke den
nationale forskning på området. Medlemskabet skal således føre til flere peer review publikationer med høj
international gennemslagskraft (impact), give danske forskere stor anerkendelse i form af priser, føre til
flere og større forskningsansøgninger hos internationale forskningsfinansierende aktører som fx NIH, ERC,
NSF etc. med danskere i lead-rollen. Endelig skal medlemskabet af forskningsfaciliteterne kunne lede til
øget internationalt forskningssamarbejde og videndeling med industrien med henblik på at udvikle nye teknikker og metoder med et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Den bibliometriske analyse kan, i den
nuværende form, gennem en kvantitativ kortlægning af det danske forskningslandskab bidrage med;
•
•

viden om hvor mange forskere, der er aktive på de områder som faciliteterne repræsenterer
deres forskningsaktivitet målt på publiceringer

•

forskernes internationale gennemslagskraft (impact)

Der vil således være behov for at supplere den bibliometriske analyse med input fra surveyet med virksomhederne og de planlagte interviews med brugergrupperne til de enkelte faciliteter. Dette for at sikre at der
indsamles tilstrækkelig viden om nationale og internationale forskningssamarbejder samt samarbejder mellem universiteterne og industrien. Sidstnævnte vil ligeledes kunne give værdifuld information om, hvordan
den viden, der opbygges i forskernes kontakt til faciliteterne bliver tilgængelig og til gavn for samfundet
gennem styrket kapacitets og innovationskraft.
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Supplerende rapporter, kilder og data
De ovenstående analyseelementer er blevet suppleret af en gennemgang af tilgængeligt materiale omhandlende de danske relationer til og forventede effekter af medlemskaberne af forskningsfaciliteterne. Det
materiale indeholder blandt andet tidligere undersøgelser, evalueringer, rapporter og anden dokumentationsmateriale, som kan etablere et vidensgrundlag for vurdering af effekterne.
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Appendiks 4

Oversigt over indikatorer og datakilder

Metodebeskrivelsen sammenfatter både anvendte og ikke-anvendte men ønskelige indikatorer. Nedenfor
er angivet en oversigt over de indikatorer som indgår i analysen samt hvilke kilder, der er anvendt til at
indhente information. Der er ligeledes markeret, hvor der foreslås en styrket monitorering af området med
kvantitative indikatorer.
Informationskilder
Indikatorer (KPI’er)

Reviewmøder med panelinterview
og PPT-præsentationer

Faktabeskrivelser

Supplerende dokumenter og
rapporter

Bibliometriske data

Survey
med leverandørvirksomheder

Forslag til
styrket
monitorering
med kvantitative data

1. KPI’er: Benyttes til at beskrive input, aktiviteter og umiddelbare output.
1.a. Input
Facilitets rangering i verden aktuelt
Vurdering om der findes
alternative faciliteter

X

X

X

Facilitets forventede rangering
Vurdering om der findes
alternative faciliteter

X

X

X

Medlemsbidrag (kontingent)

X

Finansiering af instrumentcenter, pulje til forskningsinfrastruktur og følgeforskningscentre

X (SFU)

Finansiering af BigScience
Sekretariatet

X

Sekretariatsindsats i FIRSFU

X

Prioritering (finansiering)
og anerkendelse af området på universiteter

X

X

Prioritering (finansiering)
og anerkendelse af området i råd og fonde

X

X

1.b. Aktiviteter
Udbud af eksperimentel
beam tid

X

Faciliteternes indkøb
Faciliteternes strategier og
planer
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X

Faciliteterne forskningsog uddannelsesprogrammer
Rejsebevillinger fra instrumentcentre

X

Nationale strategier og
planer for de forskellige
forskningsfaciliteter og tilhørende forskningsområder

X

X

Danske forskningsinstitutioners strategier og planer for de forskellige
forskningsfaciliteter og tilhørende forskningsområder

X

X

X

Danske forsker-/brugergruppers strategier og planer for de forskellige
forskningsfaciliteter og tilhørende forskningsområder

X

X

X

Aktiviteter gennemført af
instrumentcentre og ”Big
Science Sekretariat”

X

X

LINX-samarbejdets aktiviteter

X

X

SFU informationsaktiviteter og dialog med stakeholdere

X

1.c. Output (beskriver det umiddelbare udbytte af medlemskaberne)
Antal gennemførte eksperimenter
(successrate?)

X

X

Antal udstationerede forskere og ansatte

X

X

Antal studiepladser til
danskere

X

X

Antal studerende der har
deltaget i eksperimenter

X

X

X

X

X

X

Antal og størrelse af ordrer og in-kind bidrag til
faciliteter

X

Antal eksperimenter der
gennemføres i samarbejde/ samspil med virksomheder
Indhold af forsknings- og
teknologisamarbejder

X

X

Indhold og karakter af udstationering, uddannelsessamarbejder etc.

X

X
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Omfang og karakter af ordrer og in-kind bidrag

X

X

X

Konkrete uddannelsessamarbejder

X

2. Kritiske indikatorer: Benyttes til at beskrive effekter på kort og lang sigt)
2.1. Kritisk antagelse (1): Adgang til faciliteter øger kvaliteten af dansk forskning
Informationskilder

Indikatorer (kritiske)

Reviewmøder med panelinterview
og PPT-præsentationer

Faktabeskrivelser

Supplerende dokumenter og
rapporter

Bibliometriske data

Skaber adgang til faciliteter ny banebrydende
forskning?
•
Citationer
•
Priser

X

Skaber samarbejder med
faciliteterne ny banebrydende forskning
•
Citationer
•
Priser

X

Styrker medlemskaber
kvaliteten af dansk forskning
•
International co-publicering
•
Specialisering (antal)
og
•
Impact (citationer

X

Survey
med leverandørvirksomheder

Antal internationale ansøgninger og succesrater
på EU/råds- og fondsansøgninger

X

Er danske miljøer lead i internationale ansøgninger?

X

Vurdering af om medlemskab har skabt nye forskningsmuligheder/ betingelse for frontforskning

X

X

Vurdering af betydning af
samarbejder med facilitet

X

X

Har medlemskaber stor
strategisk betydning for
dansk forskning

X

X

Indtager danske forskere
centrale positioner i de
styrende organer for de internationale faciliteter

X

X

Øget tilgang af udenlandske forskere og ph.d.-
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Forslag til
styrket
monitorering
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X

studerende på forskningsområdet
Bedre fastholdelse af talentfulde danske forskere

X

2.2. Kritisk antagelse (2): Medlemskab styrker kompetenceniveau i dansk forskning og på det
danske arbejdsmarked
Øger danske forskeres (og
studerendes) uddannelse,
ansættelse eller udstationering på faciliteten kompetenceniveauet i forskningsverdenen?
•
Styrket publikationsadfærd blandt personer der har været tilknyttet facilitet (ansat/
uddannet, udstationeret)?
•
Vurdering af om medlemskab har haft betydning for opbygning
af lokalt brugermiljø.?
•
Om
facilitetsuddannede forskere er beskæftiget på DK-universitet?
•
Styrket dansk adgang
til internationalt forskningsmiljø

X

X

X

X

X
(udvikling)

(…) og hos danske studerende?
•
Bedre kvalitet på relevante uddannelser?
(…) og i danske virksomheder og på det danske arbejdsmarked generelt?

X

X

2.3. Kritisk antagelse (3): Medlemskaber skaber omsætning og øger innovationskapacitet i
dansk erhvervsliv
Giver medlemskaber ordrer og øger det omsætningen hos danske virksomheder?

X

X

X

X

Bidrager danske virksomheder direkte i udviklingen
af instrumenter

X

X

X

X

Bidrager adgang og anvendelse af faciliteter til at
styrke FoU og innovationskapaciteten i dansk erhvervsliv og/eller hos offentlige virksomheder?
•
Udvikling af nye teknikker og metoder
•
Udvikling af nye produkter, teknikker, metoder eller løsninger

X

X

X

X
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•
•

Flere patenter og patentansøgninger
Voksende produktivitet, omsætning, eksport, ansatte

Styrker ordrer virksomheders langsigtede økonomiske udvikling (bidrag til innovation og betydning for
andre kunder

X

X

2.4. Kritisk antagelse (4): Medlemskaber styrker samspillet om forskning og innovation

102

Fungerer adgang og anvendelse af faciliteter som
en vigtig mødeplads for
danske forskere og erhvervsliv
•
Mere universitetssamarbejde?

X

X

X

Vurdering af om samspil
har haft betydning for videnopbygning i danske
virksomheder eller offentlige miljøer

X

X

X
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