
HPC-udvalget: High-Performance Computing udvalg på ST  
 
Formål: 
Fakultetsledelsen har besluttet at etablere et High-Performance Computing (HPC) udvalg på ST. 
Udvalget forankres under fakultetets forskningsudvalg og udvalgets formål er at rådgive fakultets 
forskningsudvalg og fakultetsledelsen om forskningsspørgsmål relateret til High Performance 
Computing og adgangen til HPC forskningsinfrastruktur lokalt, nationalt og internationalt. Udvalget 
er ST’s ekspertgruppe vedrørende HPC hardware. 
 
 
Udvalget sikrer samarbejdet og koordinationen mellem brugerne af de lokale HPC driftscentre på ST 
og rådgiver om adgangen til disse og andre nationale faciliteter.  
Udvalget indsamler oplysninger om brugen af HPC på ST med henblik på at samle overblikket over 
aktiviteterne på ST for derigennem både at kunne rådgive og tage nye initiativer vedrørende HPC 
forskningsinfrastrukturer. 
 
Udvalgets formand er ST’s repræsentant i Aarhus Universitets HPC-udvalg. 
 
Opgaver: 

• fungerer som faglig-strategisk sparringspartner for ST’s forskningsudvalg og 
fakultetsledelsen i sager vedr. HPC 

• sikrer overblik over og koordineringen af ST’s HPC aktiviteter på tværs af institutter og 
centre. 

• afsøger eksterne bevillingsmuligheder for vedligeholdelse og udbygning af de lokale HPC 
faciliteter, samt adgangen til nationale og internationale HPC faciliteter.  

• samler kompetence på området og har overblik over ST’s aktiviteter på området og virker 
rådgivende, f.eks. i forbindelse med ansøgninger til eksterne fonde. 

• tager initiativ til informationsmøder, symposier, kurser mv. i forhold til HPC med henblik på 
at sikre aktivitetsniveauet på ST i forhold til brug af lokale og nationale løsninger, faciliteter 
og ansøgningsrunder  

• udvalgets medlemmer kan repræsentere ST fagligt i eksterne organisationer, initiativer og 
aktiviteter, som er relateret til HPC og samle information fra personer, som repræsenterer 
ST fagligt, men ikke har sæde i udvalget. 

 
Sammensætning: 
HPC udvalget sammensættes af repræsentanter fra AU IT samt de største miljøer, der anvender HPC 
i forskning og undervisning herunder Fysik og Astronomi, Kemi, Geoscience, Molekylærbiologi og 
Genetik (Foulum og Aarhus), Datalogi, BiRC, Matematik, Ingeniørvidenskab, Bioscience og 
Miljøvidenskab. Repræsentanter fra institutter og centre udpeges af institut- eller centerlederen. 
Repræsentanter fra AU IT udpeges af Administrationschefen på ST.  
 
Ved etableringen af HPC-udvalget (ultimo 2018) vil udvalgets medlemmer være identiske med 
medlemmerne af det tidligere ST-eScience udvalg med undtagelse af prodekan for forskning på ST.  
 
Medlemmer: 
Drift/teknik: Systemadministrator Niels Carl Hansen 
Drift/teknik: Drift- og teknologichef Søren Christensen 
Fysik og Astronomi: Professor Lars Bojer Madsen (formand) 
Kemi: Professor Ove Christiansen 
Geoscience: Professor David Lundbek Egholm 
Molekylærbiologi og Genetik: Seniorforsker Torben Asp 
Matematik: Lektor Niels Lauritzen   
Ingeniørvidenskab: Lektor Søren Peder Madsen 



Miljøvidenskab: Forsker Witold Kot 
Bioscience: AC-medarbejder Peder Klith Bøcher 
Datalogi og BiRC: Professor Christian Storm Pedersen 
 
Møder: 
HPC-udvalget mødes efter behov og sekretariatsbetjenes fra formandens institut. 
 
 


