
SBU	–	Tema	GEO	möte	17,	150116	telefonmöte	

Närvarande	 	 	 	
Gerhard Barmen, LTH (GB)    
Ola Dahlblom, LTH (OD)  
Stefan Larsson, KTH (SL)    
Fredrik Johansson, KTH (FJ)    
 
 

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. 
Påminnelse 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. 
Sven har skickat den sammanställning som gjordes för perioden 2007-2010 som en inspiration till alla. 

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

 
 

2. Utbildning	

A.	Grundutbildningen		

FJ och SL är med för första gången  sedan i somras och berättar om lite om läget på KTH. 

Diskussion om risken med att sammansmälta HI- och CI-utbildningar. Eftersom det behövs både en mera 
tillämpad yrkesutbildning riktad direkt mot industrin och en mera teoretisk och vetenskaplig riktad mot 
forskning och utveckling skulle det kanske vara intressant att ha två separata längre tekniska utbildningar? 
Kanske Master in Engineering respektive Master in Science?  

GB ombeds att lyfta denna fråga till SBU och dess GU-grupp och kanske även till ännu högre nivåer. 

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		

Forskarutbildningssamverkan diskuteras. SL för fram tanken att vi med utgångspunkt i sammanställningen från 
2007-2010 borde se till att vi får en levande och aktuell sammanställning över doktorandkurser på nätet. Alla 
instämmer i att detta vore en god idé och en prioriterad uppgift för Tema Geo under våren. GB ska diskutera 
vidare med SK. 

SL och FJ berättar om de ganska många doktorandprojekt som finns med koppling till vägbyggnadsteknik och 
hårt tryck på de ganska få handledarna inom geoteknologi-området. Det vore en stor fördel om mera av de 
nationella doktorandkurserna kunde läggas upp med hjälp av e-learning. Vi borde försöka få hjälp av Sven 
Knutsson och Göran Sällfors för att ta vara på deras tankar och erfarenheter. 

GB påminner också 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. Vidare 
uppmanas alla att fortsatt cirkulera inbjudningar till aktuella doktorandkurser. GB ser till att de läggs ut på 
SBU:s webbplats i väntan på en ”helhetslösning” enligt ovan. 

 
 
 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

Många stora projekt är inne i en leveransfas nu så det blir många lic-seminarier och disputationer under det 
närmsta året. 

 



B.	Nya	utlysningar	

Inget stort nytt. 
 

 

4.	Andra	Nyheter	

Inga andra nyheter togs upp. 
 

5.	Övriga	frågor	

Påmindes om telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar 13/2, 13/3, 17/4, 22/5 och 26/6 2015. Stående 
dagordning med ovanstående fem punkter.  

 

Abisko-mötet 4-6 mars diskuterades kort och det påmindes om att alla skulle anmäla sig till Roger Knutsson 
senast 30/1. Detaljschemat stäms av på nästa möte. 
 

 


