
	SBU	–	Tema	GEO	möte	24	150918	telefonmöte		
(the	meeting	was	performed	in	English	but	the	notes	will	continue	to	be	in	Swedish)	

Närvarande	 	 	 	 Frånvarande	 som	nämns	
Sven Agardh, LTH (SA) 
Gerhard Barmen, LTH (GB) 
Ola Dahlblom, LTH (OD) 
Denis Jelagin, KTH (DJ) 
Fredrik Johansson, KTH (FJ)   Stefan Larsson, KTH (SL) 
Mats Karlsson, Chalmers (MK) 
Jan Laue, LTU (JL) 
Erika Tudisco, LTH (ET)     
 
     
1. Föregående	aktionspunkter	

Generellt påminns alla om att regelbundet rapportera följande till temaledaren: 
- Pågående och nystartade större projekt samt publikationslistor för informationsspridning via SBUs hemsida. 
- Kommande doktorandkurser för annonsering på SBUs hemsida. 
- En kort sammanställning av aktuell GU-verksamhet vid respektive högskola som utgångspunkt för fortsatta 
diskussioner. 
- En kort sammanställning av aktuell doktorandverksamhet vid respektive högskola som utgångspunkt för 
fortsatta diskussioner. 
 
Påminnelser om ej avslutat arbete från tidigare möten. 
Aktionspunkt 10-1a: Forskningsfinansieringslandskapet för Tema GEO. SL ska fundera på ett alternativt 
upplägg till plansch. 
Aktionspunkt 21-4: GB ska kartlägga vilka laboratorieresurser som finns inom Tema GEO och vilka som är 
kontaktpersoner, kostnader för forskare från andra högskolor och vilka regler som gäller. När kartläggningen har 
presenterats för Tema-gruppen ska den skickas till Externa Rådet för reflektion och synpunkter. 

 
 

2. Utbildning	

A.	Grundutbildningen		

GB berättar att Kennet Axelsson och Hans Mattsson är på väg att ge ut en ny lärobok i Geoteknik hos 
Studentlitteratur. Enligt JL är tryckning mycket nära förestående. För ett år sedan utlovades möjlighet för 
intresserade inom SBU Tema GEO att ge synpunkter på manus före tryckning. Ingen av de närvarande kände till 
detta. JL ska be Kennet och Hans att skicka runt manus om det inte redan är försent inför tryckningen. 

 

B.	Forskarutbildningen		

Chalmers har skickat in beskrivningar av en kurs i Probabilistic Risk Analysis, som börjar redan 24 september, 
och en kurs i Economic Valuation of Environmental Change, som planeras för våren 2016. 

DJ har skickat in beskrivning av en KTH-kurs i Advanced Rheology of Bituminous Materials, som planeras för 
våren 2016. 

GB skickar ut dessa till alla inom Tema GEO och till doktoranderna som deltog  i Abisko med uppmaning att 
sprida vidare och att de intresserade ska inleda en dialog med de kursansvariga vars kurser de är intresserade av 
(detta gäller särskilt kurser som planeras ges till våren). De kurser som efter dialogen beslutas genomföras 
annonseras som tidigare via SBU:s webbplats men gärna också via doktorandernas nätverk på sociala medier. 

 

JL planerar kurser på LTU kring tolkning av observationer och mätvärden samt jorddynamik. FJ planerar också 
geoteknik-inriktade kurser på KTH. De ska båda skicka preliminära kursbeskrivningar till GB för vidare 
spridning inom Tema GEO. 

 
 
 



3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

Aktionspunkt 21-4 diskuterades. Frågan är inte okomplicerad men alla accepterade att skicka en beskrivning 
enligt punkt 21-4 ovan av tillgängliga laboratorieresurser till GB senast den 14 oktober 2015! 

 

B.	Nya	utlysningar	

Ulf Håkanssons ansökan till Skanska angående ultraljudsteknik för realtidskontroll av injektering diskuterades 
och alla var positiva till projektet, som inte kolliderar med kända liknande aktiviteter.  

Engagemanget i NGL/nya Äspö-laboratoriet diskuterades och det finns ett generellt stort intresse för detta. Dock 
finns också en oro för att detta kan dränera tillgängliga resurser till andra forskningsaktiviteter inom geo-
området. GB ombads att föra vidare till SBU:s styrelse att de bör fortsätta att ställa sig positiva till NGL och 
stödja projektet. 

Nya projektidéer diskuterades men det fanns inga stora nya satsningar att berätta om just nu. 
 

4.	Andra	nyheter	

SBU:s styrelse är öppna för en ansökan om bidrag för en uppföljare till det omtyckta Abisko-mötet med fokus på 
doktoranderna inom temagruppen och yngre forskare. Chalmers är beredda att stå för arrangemanget och föreslår 
ett möte i mitten av juni 2016.  Efter diskussion enas mötet om att detta är en tid som kan passa de flesta. MK tar 
fram ett utkast till program med ett eller ett par spännande studiebesök och budget tillsammans med Lars Rosén. 
Ansökan om ekonomiskt bidrag bör skickas till SBU:s styrelse i mitten av november 2015.  
 

5.	Övriga	frågor	

Avslutningsvis påmindes om telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar : 16/10, 20/11 och 18/12 2015. 
Stående dagordning med ovanstående fem punkter.  

 


