SBU – Tema GEO telefonmöte 2, 121123
Närvarande
Claes Alén
Maria Ask
Peter Ulriksen
Stefan Larsson
Sven Knutsson

Frånvarande
LOE, ersattes av Claes

1. Föregående aktionpunkter
Vi insåg omgående att förra mötesnotaten aldrig skickades ut (trots att de var färdiga). Maria beklagar mycket
kraftigt och distribuerade via e-post.
Handlingspunkter, föregående möte:
1B. Sven har inte ankommit till mötet än men vi antar att han arbetar vidare på handlingsplanen för
doktorandutbildningen
2B. Claes har informerat Minna. Stefan och Sven kommer att träffa henne 121126.
3B. Nominering till FORMAS styrelse skall skickas till Anna Kadefors och Anne Ledin till den 121203.
T. Olofsson skrev1: Förslaget skall omfatta en kort motivering varför personen skall ingå + CV.
Personen bör vara minst docent gärna med ett bra CV och ha bra kontaktnät. Styrelsearbetet omfattar
ca. 5 ordinarie möten + ev. att ingå i arbetsgrupper och att gå igenom förslag på utlysningstexter,
förslag till utvärderingar etc., dvs personen bör kunna avsätta tid till styrelsearbetet.
Vi har inte fått någon nominering från tema GEO än. Claes, Peter & Maria diskuterade kort diskussion
ger att vi vill nominera etablerade välrenommerade forskare som inte själva söker medel. Mest
lämpade blir enligt denna tanke professorer som nyligen pensionerats, till exempel Göran Sällfors och
Håkan Stille. Eftersom Håkan fortfarande söker FORMAS medel förordas Göran Sällfors som vår
kandidat. Claes jobbar på motiveringen medan Maria kontaktar Göran och undersöker om han är
intresserad att bli nominerad. Snabb koll med Stefan och Sven ger att även de stödjer förslaget.
5. Göran Sällfors jobbar vidare med rapporten. Han håller tidplanen så här långt. Har lämnat
inloggningsuppgifter till PingPong till en representant vardera på LTH (Ola Dahlblom), LTU (Sven
Knutsson), KTH (Stefan Larsson). Göran har lovat att skriva en informationstext som skall publiceras på
Tema GEOs hemsida i samband med att rapporten läggs on-line.
7. Denna punkt ligger kvar sedan förra mötet. Sven, Stefan och Claes skickar exempel på hur hemsidorna
på deras universitet ser ut. Peter destillerar och rapporterar till telefonmöte 121214.
Slutord. Göran kommer att fakturera 150 kSEK till Maria. Sven skall fakturera till Maria 50-75 kSEK
(beroende på vad som finns kvar på kontot)
2. Utbildning
A, Grundutbildningen
Göran Sällfors jobbar på med GRU materialet (se ovan).
Peter undrade om vi verkligen i praktiken ser till att i alla kurser tillgodose att teknologerna kommer i kontakt
med den aktuella forskningsfronten och aktuella forskningsprojekt. Han anser att det är en viktig uppgift för
alla att presentera forskningsmaterial för teknologerna och att de efter att ha träffat på forskningsstoff i många
kurser. I förlängningen har teknologerna chans att på bred front lära sig om ny teknik och genom detta nå
forskningsinsikt och förbättrad innovationskapacitet. Peter undrar om detta går att driva i SBU sammanhang.
Claes tar ofta upp sin egen forskning i kurserna men kanske inte andras forskning. Han tror att den här typen av
möten kan leda till bättre kunskap om andras prestationer. Stefan tycker att Peter gör en bra reflektion. Även
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han använder det han gör själv. Han ser att inspel om geoteknisk forskning i allmänhet är arbetskrävande men
att detta arbete speglar Högskoleverkets mål. Stefan tycker att forskningsfrågorna kan introduceras senare i
utbildningen inte första två åren. Detta skulle nog påverka nästa generation. Claes kommenterar att
studenterna själva har hög ambitionsnivå och jämför kandidat- och examensarbeten med avhandlingar. Maria
sade att detta forum kanske kan hjälpa att sprida information om forskningsfronten och att uppdaterade
hemsidor (SBU-Tema GEO och respektive lärosätes hemsida) också stödjer detta.
B, Doktorandutbildningen
Kvar från förra mötet (121019)
Aktion: Till nästa möte lämnar Sven förslag på handlingsplan
Aktion: Sven, Stefan och Claes skickar exempel på hur hemsidorna på deras universitet ser ut. Peter destillerar
och rapporterar till telefonmöte 121214.
2. Forskning
A, Pågående projekt
FORMAS beslutsdatum är den 3 december 2012. En kort diskussion om problem gällande
medfinansieringsaspekten.
B, Nya utlysningar
Maria har informerat Tema GEO om att SBU vill ha inspel till FORMAS om inriktning för satsningen på
samhällsbyggande 2013 (25 MSEK) och framöver (upp till 100 MSEK år 2016) innan den 3/12. Maria har pratat
med Thomas Olofsson och berättade att man diskuterar en GEOINFRA 2.
Efter en kort diskussion enades vi om att Maria skriver förslag på inspel som innehåller tre huvudpunkter:
1.

Det är viktigt att det finns fler finansieringsmodeller än 50:50 (t. ex. 100:0) för att kunna genomföra
grundforskning, långsiktig forskning och högriskforskning.

2.

Forskningsutmaningar:
a.

Geo infra 2 (fortsättning på Geo infra inklusive LCC, beständighet, hög noggrannhet)

b.

Klimatrelaterat byggforskning (dammsäkerhet, energieffektivitet, koldioxidlagring,
översvämning)

Aktion: Maria skriver förslag och distribuerar i perioden 26-28 november
4. Andra Nyheter
Möte med det externa rådet är 6 december 2012. Peter och Maria deltar.
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Nästa möte 121214 kl. 10.00.

