
SBU	–	Tema	GEO	möte	16,	141212	telefonmöte	

Närvarande	 	 	 	
Gerhard Barmen, LTH (GB)    
Ola Dahlblom, LTH (OD)  
Sven Knutsson, LTU (SK)    
Mats Olsson, Chalmers (MO)    
 
 

1. Föregående	aktionspunkter	

Kvarvarande handlingspunkter samt påminnelser om ej avslutat arbete från tidigare möten. 
Aktionspunkt 10-1a: Forskningsfinansieringslandskapet för Tema GEO. Stefan ska fundera på ett alternativt 
upplägg till plansch. 
Aktionspunkt 10-2a: Alla ombeds rapportera in pågående och nystartade projekt samt publikationslistor för 
annonsering på SBUs hemsida via temaledaren! 
Aktionspunkt 10-4: MA har i mars 2014 slutfört verksamhetsberättelsen för perioden mars 2011-augusti 2013. 
GB tar på sig att försöka skriva och cirkulera en kort verksamhetsberättelse för perioden september 2013-augusti 
2014 innan nästa möte. 
Aktionspunkt 13-2: SK ska göra ett nytt försök att få till en sammanställning kring forskarutbildningskurser. 

Aktionspunkt 13-5a: LOE skickar ut ett upprop om NGL som bör gå via högskolornas rektorer. 

 
 

2. Utbildning	

A.	Grundutbildningen		

MO är med för första gången och berättar om läget på Chalmers, bland annat om ”Omstart Samhällsbyggnad 
2015”. HI- och CI-studenter ska blandas i samma kurser. Svårigheterna med detta diskuteras och vi är alla 
intresserade av att följa utvecklingen. 

GB, OD och SK har inget nytt att rapportera.  

GB påminner om att alla ombeds att göra en kort sammanställning över aktuell GU-verksamhet vid respektive 
högskola och skicka till honom så att vi kan utgå från den vid fortsatta telefonmöten. 

 

B.	Forskarutbildningen		

MO berättar om läget på Chalmers, bland annat att forskningslaboratorierna håller på att flyttas. En 
doktorandkurs rörande konstitutiva modeller inom geoteknik är på gång. Han återkommer. MO berättar också att 
det går att söka speciella FORMAS-anslag för doktorandkonferenser. 

SK berättar om historiken kring samverkan rörande doktorandkurser. Han  jobbar vidare enligt aktionspunkt 13-
2 och skickar efter mötet ut den sammanställning som gjordes 2007 som inspiration för ”nytag”. 

OD är på väg att starta en doktorandkurs om FEM och geoteknik/jordmekaniska problemställningar. 

GB påminner om att alla ombeds att göra en kort sammanställning över aktuell doktorandverksamhet vid 
respektive högskola och skicka till honom så att vi kan utgå från den vid fortsatta telefonmöten. 

Frågan om sjukskrivning av doktorander från andra länder och som ej är anställda diskuterades allmänt. 
 
 
 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

MO berättade om projekt kring lösa jordars egenskaper och om ett VR-projekt kring strukturer i lera och 
mikromekanik, där bland annat undersökningar görs i MAX-lab. 

 

B.	Nya	utlysningar	

Inget stort nytt. 
 

 

4.	Andra	Nyheter	

Inga andra nyheter togs upp. 



 

5.	Övriga	frågor	

Telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar bestämdes 16/1, 13/2, 13/3, 17/4, 22/5 och 26/6 2015. Stående 
dagordning med ovanstående fem punkter.  

 

Abisko-mötet 4-6 mars diskuterades. Det är främst till för doktorander och yngre forskare, men minst en senior 
forskare per lärosäte bör närvara. Anmälningsläget stäms av på nästa möte. 
 

 


