
SBU	–	Tema	GEO	möte	18,	150213	telefonmöte	

Närvarande	 	 	 	
Gerhard Barmen, LTH (GB)    
Ola Dahlblom, LTH (OD)  
Denis Jelagin, KTH (DJ)    
Sven Knutsson, LTU (SK)    
 
 

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. 
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		

Inga stora förändringar hade skett den senaste månaden.  

 

B.	Forskarutbildningen		

Forskarutbildningssamverkan diskuteras ännu en gång. SK menar att SBU och Tema Geoteknologi borde vara en 
part när SGF utvecklar sitt kursutbud för praktiskt verksamma ingenjörer. Delar av vissa doktorandkurser skulle 
kunna dra nytta av samordning med SGF:s kurser. 

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” med en levande och aktuell sammanställning över 
doktorandkurser på nätet. 

 
 
 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

Frågan vilade på detta möte. 

 

B.	Nya	utlysningar	

Frågan vilade på detta möte. 
 

 

4.	Andra	Nyheter	

Abisko-mötet 4-6 mars diskuterades. Roger Knutsson hade fått in cirka 25 anmälningar med en hyfsad spridning 
över landet. Även om deltagarantalet verkar bli något lägre än önskat bestämdes att detta fysiska möte är viktigt 
och ska genomföras. Roger Knutsson ska skicka ut ett uppdaterat  detaljschema  till dem som anmält sig. 
 
SBU:s styrelse har frågat om vi vill byta namn till Tema ”Geoteknologi och vägbyggnad”. Eftersom vi fick 
uppdraget först i höstas att bjuda in de som är aktiva inom vägbyggnadsområdet tycker vi att vi ska prova detta 
åtminstone fram till sommaren innan vi diskuterar om det behövs ett namnbyte. De närvarande tyckte preliminärt 
att Geoteknologi även kan täcka in mycket som handlar om vägbyggnadsteknik. 



 

Tema Geoteknologis medverkan och presentation vid SBU:s Externa råds möte den 7 maj i Stockholm 
diskuterades. De närvarande tyckte det var viktigt att framhäva olika former och sätt att samverka mellan de fyra 
högskolorna och som i olika grad underlättas av SBU. Därför behövs det en presentation av TRUST-projekten 
men även andra, ofta mindre omfattande, samverkansprojekt. Vidare behövs nog också en kort översikt av 
verksamheten inom Geoteknologi vad avser GU, FU och forskning. 

 

Gerhard åtar sig att koordinera presentationen men är helt beroende av att andra kommer med underlagsmaterial 
och några personer från Tema GEO medverkar vid presentationen den 7 maj i Stockholm. 
 

5.	Övriga	frågor	

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

 

 

 


