
SBU	  –	  Tema	  GEO	  telefonmöte	  9,	  130920	  

Närvarande	   	   	   	   Frånvarande	  
Claes Alén (CA)   Sven Knutsson (SK) 
Maria Ask (MA) 
Stefan Larsson (SL) 
Gerhard Barmen, (GB) LTH (Ny LTH representant efter Peter Ulriksen, PU) 

 
	  

1. Föregående	  aktionspunkter	  

‒ Kvarvarande handlingspunkter, Möte 8 (130614): 
1B.  Handlingsplan för doktorandutbildningen, se nedan 
1B.  PU förbereder ett förslag på presentation av personal på SBUs hemsida. PU behöver få information från SL 
5. PU är ombedd att undersöka forskningslandskapet för Tema geo. Aktion kan vi påverka utlysningsformerna? 
	  

‒ MA undrade om GB vill ta över PUs uppgifter (1B, 5). GB återkommer om han är intresserad till nästa möte 
(TM10)  
	  	  

2. Utbildning	  

A,	  Grundutbildningen	  (10:00-‐10:15)	  

‒ CA berättade att det pågår en segdragen omstrukturering av grundutbildningen på Chalmers, ”Omstart 
Samhällsbyggnad” och leds av lärarlagsledaren Jan Englund. De första tre åren läggs om och samordnas mellan 
Civ Ing och Bygg Ing. Projektet är försenat till och planeras att gälla från 2015 och borde innebära stora 
förändringar.  

‒ GB berättade att det inte är några stora förändringar gällande LTH. Man ligger lågt gällande kandidat och MSc 
utbildningarna och avvaktar UKÄs slutomdömen. 

‒ Inga särskilda nyheter för KTH eller LTU. 
 

B,	  Doktorandutbildningen	  (10:15-‐10:30)	  

‒ Vid möte 8 bestämdes att vi skulle rannsaka verksamheten, fundera vidare på hur vi skall förhålla oss till 
gemensamma doktorandkurser. GB berättade att han var med på högskolekonferensens första dag, 130821 och 
att han noterat att Konstruktion kommit längre än Tema GEO med avseende på att bygga upp gemensamma 
doktorandkurser.  MA kommenterade att ett skäl är att konstruktionsgruppen är en mer homogen grupp än 
Tema GEO gruppen. SL sade att kursutbudet för KTH doktoranderna är styrt: (1) en obligatorisk 
ämnesspecifik kurs; (2) tre av kurserna är institutionsgemensamma.  

Action item: Vi beslutade att samla in information om vilka krav på doktorandkurser varje forskningsämne har, 
samt sammanställa vilka kurser som har givits och vilka som skall ges.  

 

2. Forskning 

A,	  Pågående	  projekt	  

MA berättade att TRUST har byggt upp en hemsida, www.trust-geoinfra.se 

 

B,	  Nya	  utlysningar	  

Inget att rapportera 

	  
4.	  Andra	  Nyheter	  

SBUs årliga högskolekonferens genomfördes i Lund 130821-22. Bilaga 1 visar en sammanfattning av Tema GEOs 
interna diskussioner med inlagda kompletteringar i blått från dagens telefonmöte.  

 

5.	  Övriga	  frågor	  

MA föreslår att vi publicerar mötesnotaten på SBUs hemsida, efter en snabb remissomgång (24 h) då notaten 
godkäns av deltagarna. 



Tema Geoteknologi 

SBUs Högskolekonferens i Lund,  
den 21-22 augusti 2013 



Program 

•  Kommunikations- och organisationsfrågor 
•  Framtidsplaner 
•  Gruppens egna frågor 



Deltagare 
•  Fredrik Johansson, KTH 
•  Göran Sällfors, Chalmers 
•  LOE, Chalmers 
•  Maria Ask, LTU 
•  Peter Ulriksen, LTH 
•  Sven Knutsson, LTU  



Kommunikations- & 
organisationsfrågor 

•  Tema Geoteknologi arbetsgrupp 
–  Ny representant för LTH, Gerhard Barmen ersätter Peter 

Ulriksen   
–  Ny temaledare från och med 140701, Gerhard Barmen, LTH 
–  Pensionsavgångar è Nya temaledare kommer på Chalmers och 

LTU 

•  Planer för arbetsgruppen  
–  Telefonmöten, fredag kl 10, mitt i månaden (senast 130614) 

•  Hemsidan 
 



Undervisning 
•  Uppdatering av 

Geoteknikdatabasen 
–  Betalning för bidrag 

•  Uppbyggnad av forskarskola inom 
Geoteknologi pågår 
–  Trögt 
–  Kurskatalog 
–  Tematiska doktorand exkursion 

•  Fortbildning 
–  Viktigt, pga förtunning 
–  Gränssnitt mot SGF 



Egna	  frågor 
•  LTH 

–  Uppbyggnad av ämnet geoteknik, samsyn mellan avd Teknisk geologi, Byggnads 
mekanik 

•  CA vad händer: GB Kanske en överdriven beskrivning. Diskutera hur man skall jobba ihop. 
Göran Sandberg, prefekt går i pension. Jobba mer i fält. Rekrytering svårt med folk till 
geoteknik.  

•  SL: SGF har skrivit brev. Utskickat, Rektor, prorektor, etc. 85% av det som stärkas.  
–  Leif Bjelm har gått i pension, 1 maj 2013. Fest för Leif.  
–  Stor framgång med doktorander, 8 nya doktorander 
–  Gerhard Barmen, biträdande prefekt, 1 maj 2013 
–  + bygga upp borriggen trimmas in.  

•  KTH 
–  Jord och berg 

•  2-3 nya doktorander,  
•  Marie Westberg-Wilde, post-dok 2 år 

–  Prof. Anders Wörman flyttar från Inst. Mark och vatten till Inst. Byggvetenskap 
–  Nya adjungerade professorer till Väg och banteknik (Staffan Hintze, Ulf Håkansson) 
 



•  Chalmers 
–  Geoteknik 

•  Minna Karstunen, ny geoteknikprofessor, september 2012 
•  Jelke Deikstra, ny docent i geoteknik, maj 2013 
•  Åsa Fransson, Biträdande professor 
•  Prof. Claes Alén går i pension, ht 2014 

–  Nog inte 100% 

–  Väg och trafikfrågor.  
•  Svårt att rekrytera professor. Projektledaranställning, Dr. Jan Englund, fd. Skanska 

väglab. Skall jobba med utbildning i grundkurserna. 
•  Ny tjänsteform, Professor of the practice: Anders Markstedt, WSP 80%, 20% Chalmers 
•  CA, Gunnar Laner, pensionera. Jan E dr börjar 131101, blir ny lektor. Haft 

introföreläsning, ny typ av tjänst. Någon utifrån. WSP 
•  KTH har 4 profs i vägbyggnadsteknik, inte svårt hitta.  
•  CA inte så lätt att hitta som vill jobba heltid 
•  SL bra påfyllnig. Går i rätt riktning. 15 okt sista ansökningsdatum prof i Luleå 

–  Planerar att samordna kontoren år med Arkitektur inom två; detta påverkar 
den tilltänkta labutbyggnaden 

•  CA detta påverkar. Övergripande, samhällsbyggnad. Ihop Arkitektur. Lokaler 
Akademiska hus. Stora sammanhängande enheter. Flytt av lab.Ökar kapacitet. Jelke ny 
lektor, erfaren experimentell fo. Finansieringsbiten? GS har drivit experimentellt hår mot 
alla trender.  

–  Kuriosa: Teknisk geologi kommer att genomföra termala mätningar på 
borrkärnor från 3 st djupa (> 2 km) djupa borrhål som borrades under hösten 
2012 i Bankeryd Vättern för malmprospektering som utförts av en ”doer” 
Götting, Karlskoga. 



•  LTU 
– Geoteknologi 

•  Ny avdelningschef, Dr. Eva Johansson (ballast) 
•  Ca 60 personer 
•  Geoteknik 

–  Prof. Sven Knutsson går snart i pension; Tjänst 
utannonserad 

–  Gemensam laborganisation 
•  Berganläggningteknik 

–  Prof. Håkan Schunnesson, bergteknik, ~september 2012 
–  Prof. Savka Dineva, professor i gruvseismik, september 

2012 
–  Dr. Jenny Greberg, 100% forskning & utbildning,  

– Geovetenskap och miljöteknik 
•  Tillämpad geologi, Doc. Maria Ask, september 2012 

  



–  Hur	  integrerar	  vi	  resultat	  från	  svenska	  djupborrprogrammet	  inom	  SBU?	  
–  Vi	  diskuterade	  SwedSTORECO2	  
–  Oro	  över	  svenska	  kärnavfallsprogrammets	  status	  diskuterades	  

•  Ser	  var	  de	  satsar	  sina	  pengar.	  Bekymrade.	  Gör	  dåligt	  ifrån	  sig.	  Tar	  från	  SKB.	  Vård	  och	  skola.	  Brist	  på	  
pengar.	  Lycka	  Lll.	  Formulera	  på	  eN	  mer	  säN,	  inte	  kasta	  bort.	  Spela,	  SKB	  är	  Lll	  för	  en	  mer	  orsak.	  
Säkerhet	  om	  kärnkraP.	  Dimensionera.	  Då	  har	  det	  redan	  skeN.	  MA	  faktatrogna.	  Alla	  med	  och	  läsa	  alla	  
skriva	  under.	  	  

–  Diskuterade	  aN	  Väg-‐	  och	  vaNenbyggaren	  skall	  ersäNas	  av	  en	  ny	  branchLdskriP	  med	  granskade	  
populärvetenskapliga	  arLklar,	  ca	  6	  nummer	  per	  år	  

•  Ove	  Lagerqvist	  kollar	  finansiering	  
•  Svårt	  med	  meritering	  
•  Konkurrent	  för	  Bygg	  &	  teknik,	  	  
•  Plus	  för	  SBU?	  
•  Kräver	  eldsjäl	  
•  Snack	  på	  SBU	  styrelsen:	  Husbyggaren,	  Betong,	  Samhällsbyggaren	  

•  SL:	  Nya	  som	  kommer,	  ser	  helt	  annorlunda	  ut.	  För	  oss	  öken,	  bara	  massa	  managementsnack.	  Försvunnit	  
från	  listan.	  Bygg	  &	  Teknik,	  enda	  branschtdining	  Lll.	  	  Måste	  allt	  vara	  meritering.	  Man	  kan	  göra	  både	  ock.	  
Skriv	  med	  tanke	  på	  påublicering.	  Får	  inte	  vara	  en	  massa	  merjobb.	  Behöver	  visa	  oss	  mer	  än	  i	  bygg	  och	  
teknik.	  	  

•  GB,	  kan	  vara	  sant.	  Måste	  det	  vara	  meriterande.	  	  
•  CA,	  inte	  när	  man	  är	  prof	  
•  CA	  Samma	  prakLsk	  Lllämpning	  spåret	  svårt.	  De	  som	  i	  branchen	  som	  vi	  behöver	  nå	  ut	  med	  kunskap	  Lll.	  

Behovet	  finns	  ju.	  	  
•  Det	  borde	  vara	  obligatoriskt	  aN	  skcika	  	  in	  en	  popvetenskaplig	  presentaLon.	  
•  CA	  för	  varje	  katchon	  man	  säNer	  in	  tappas	  %	  av	  läsarna.	  .	  Suck,	  	  


