
SBU	  –	  Tema	  GEO	  telefonmöte	  10,	  131115	  

Närvarande	   	   	   	   Frånvarande	  
Gerhard Barmen, (GB) LTH   Claes Alén (CA) 
Maria Ask (MA)    Sven Knutsson (SK) 
Stefan Larsson (SL) 
	  
1. Föregående	  aktionspunkter	  

Kvarvarande handlingspunkter, Möte 8-9 

8/9-1B. PU förbereder ett förslag på presentation av personal på SBUs hemsida. PU behöver få information från SL 
Aktionspunkten stryks: Brist på återkoppling gör att denna aktionspunkt tas bort då vi prioriterar andra 
arbetsuppgifter  

8/9-5. PU är ombedd att undersöka forskningsfinansieringslandskapet för Tema GEO. Aktion kan vi påverka 
utlysningsformerna? 
Aktionspunkt 10-1: Stefan fundera på ett alternativt upplägg till plansch till nästa möte. Han skickar även en 
mall för publikationer – som vi också föreslår att börja lägga ut på hemsidan. 
Bakgrund: Gerhard är intresserad av att göra en kartläggning men har tidsbrist. Det är en nyttig övning, chans till 
reflexion och att vi borde känna till detta även om landskapet är dynamiskt för närvarande (Stefan). Stefan föreslår 
alternativa rapportformatet, till exempel A3-plansch format a la arkitekter.  

2. Utbildning	  

A,	  Grundutbildningen	  	  
Gerhard kommenterade att Tema GEOs utbildningar lyckades väl i UKÄs utvärderingar. Maria korrigerade att ett 
masterprogram i Luleå hamnade just under gränsen, Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad.  

B,	  Doktorandutbildningen	  	  
Maria berättade om ett föredrag på trygghetsstiftelsen om doktorandstudenters, särskilt utländska 
doktorandstudenters utmaningar efter utbildningen. Hur förbereder vi våra utländska studenter för arbetslivet. 
Stefan kommenterade att ett måste är att studenterna lär sig svenska och att de måste delta i undervisning på 
grundutbildningen. Stefan tycket att detta borde diskuteras på nästa högskolekonferens.  

2. Forskning 

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

Sven lämnade ett inspel till mötet, att information skulle ges om TRVs satsning på geoteknik ”BIG-
Branchsamverkan i grunden”. Stefan berättade att BIG är igång. Inte det inte finns mycket pengar (Stefan 
kommer inte ihåg exakt, ca 10 MSEK/år, totalt 60 MSEK) men att det lyfter geoteknik. Geoteknik ingår ej i 
Bana väg för framtiden. BIG leds av Gunilla Fransen Lovisa Movits i god anda som prägöas av kakdelning, inte 
tävlan i vem som är duktigast. Alla får del. Bra projekt. Komma igång per omgående. 

BIGs fokus ligger på klassisk geoteknik, inte geofysik. 

Aktion 10-2A: Vi rapporterar in nya projekt till SBUs hemsida! 

B,	  Nya	  utlysningar	  
Maria berättade att en ansökan för förundersökning på har lämnats in till Energimyndigheten inom projektet 
SwedSTORECO2. Chris Juhlin, Uppsala Universitet leder projekt. Auli Niemi, UU, Jan-Erik Rosberg, LTH, 
Maria Ask, LTYU och Mikael Ernström, SGU ingår också. Projektet gäller förundersökningar av berggrunden 
med kärnborrning i Skåne och Gotland för att undersöka dess potential för CO2 lagring, se mer 
http://www.swedstoreco2.se.	  

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.  

Årsredovisning för SBU Tema GEO. MA gör en draft och cirkulerar.  

5.	  Övriga	  frågor	  

Maria föreslår att vi publicerar mötesnotaten på SBUs hemsida, efter en snabb remissomgång (24 h) då notaten 
godkänns av deltagarna. Stefan tycker att det ser trist ut. 

Nästa möte 20/12 kl. 10.00. 


