
 

SBU – Tema GEO telefonmöte 4, 130118 

Närvarande    Frånvarande 
Claes Alén (CA) 
Sven Knutsson (SK) 
Minna Karstunen (MK) 
Maria Ask (MA) 
Sven Knutsson (SK) 

Peter Ulriksen (PU) 
Stefan Larsson (SL) 

 
 

1. Föregående aktionspunkter 

Kvarvarande handlingspunkter, föregående möte: 

1B.  Handlingsplan för doktorandutbildningen, se nedan.  

1B.  PU förbereder ett förslag på presentation av personal på SBUs hemsida. PU behöver få information. 

CA och SK konfirmerade att de har skickat information.  

2A. Geoteknikdatabasen, se nedan.  

5. PU är ombedd att undersöka forskningslandskapet för Tema geo. SK och CA har skickat material.  

 

 

2. Utbildning 

A, Grundutbildningen 

MA har idag skickat två dokument gällande den geotekniska databasen till Stefan Hollertz, SBUs webredaktör. 

SH kommer att lägga upp materialet på måndag. Representanterna har fått inloggningsuppgifter till Pingpong 

(Ola Dahlbom, LTH; CA, Chalmers; SL, KTH och SK, LTU).  

Göran Sällfors har informerat CA som i sin tur berättade om den geotekniska databasen. Allt material osm lagts 

upp ligger under dokument (i vänsterkolumnen). Två exempel visades, en mp4 fil med ett undervisningsavsnitt 

om grundläggningen av Uddevalla badhus och en pdf fil där lösningen av en tentamensuppgift presenterades. 

Filerna har skapats med programmen Camtasia (www.softwarecasa.com/Camtasia) respektive Pencast 

(http://www.livescribe.com/en-us/pencasts/). SK noterade att sådana här exempel är jättebra då det ger idéer 

hur man själv kan göra och CA höll med och sade att man även använda materialet i nuvarande form. 

GS har skickat pärmar till de lokala användarna (SK, SL, CA, OD) samt till MA. GS avser att uppdatera dessa 

kontinuerligt (t ex 2 ggr/år) och skicka ut pdf-uppdateringar som möjliggör att även pärmarna hålls 

uppdaterade. Det är viktigt att materialet hålls levande. MA hoppas att de som undervisar i geoteknik börjar 

skicka in material även pdf och att man kanske kan fråga Göran om hjälp för att anpassa materialet till 

Camtasia och Pencast. MA noterar att t ex kalla klimatfrågor inte ingår i dagsläget. MA hoppas att även andra 

ämnen inom Tema GEO gör egna databaser. CA säger att det även är intressant att inkludera MSc utbildningar. 

Slutsatsen är att GS gjort ett suveränt jobb!! 

B, Doktorandutbildningen 

SK har diskuterat en vidareutveckling av existerande dokumentet för doktorandutbildningar med Savka Dineva 
och Nadir Alansari. De planerar att distribuera sina resultat inom kort (nästa vecka). 

http://www.softwarecasa.com/Camtasia
http://www.livescribe.com/en-us/pencasts/


2. Forskning 

A, Pågående projekt 

Kort berättade SK att hans grupp söker medfinansiering och att de haft första uppstartsmötet. MA berättar att 
TRUST övergripande projekt planerar möte men att det går trögt.  

MA berättade att hon inte deltar på uppstartsmötet för Forskning och Innovation - Geoteknik för vägar och 
järnvägar den 28/1 som organiseras av Bo Lind pga schemakrock. CA, SK och SL kommer att delta. MA 
berättade att Bo Lind frågat om möjlig ersättare och MA berättade att SK, Sl och CA är aktiva i tema GEO och 
hon rekommenderade att Thomas Olofsson eller Anna Kadefors skulle vara bra SBU representanter samt att 
Peter Ulriksen kunde vara en bra representant för geofysikfrågor.  

MA berättade att Anna Kadefors roterar av som SBU koordinator och att Stefan Oleander, LTH är ny kandidat. 
Hon sade också att av nya temaledarna/koordinatorerna kommer från LTH. Är detta önskvärt?   

 

B, Nya utlysningar 

Formas har efterfrågat inspel till nästa möte som är i februari och att förslaget slutligen klubbas på ett möte i 

april/maj. På SBUs styrelsemöte 130115 beslutades att SBI i första hand skall göra ett inspel gällande formerna 

på utlysningarna och att inspelet till Fo-proppen kommer att spegla angelägna forskningsområden (adderat 

efter mötet: även gula lapparna på externa mötet). Vi har chans att uppdatera inriktningen mellan februari-

april (men kommentera gärna vad vi skrev i Fo-proppen – saknas något). Idag kommer Thomas Olofsson 

distribuera inspelet. MA skickar vidare direkt (adderat efter mötet: redan gjort). Under tisdagen 22/1 skall MA 

lämna kommentarer till SBU. Således, MA behöver input senast morgonen 22/1!!  

4. Andra Nyheter 

- 

5. Övriga frågor 

Nästa möte 130215 


