
SBU	–	Tema	GEO	möte	31,	160818	möte	i	samband	med	SBU:s	högskolekonferens	i	Storforsen	
 

Närvarande	 	 	 	
Gerhard Barmen, LTH (GB)  Maria Ask, LTU (MA) 
Jenny Lindblom, LTU (JeLi)    
       
1. Föregående	aktionspunkter	

Generellt påminns alla om att regelbundet rapportera följande till temaledaren: 
- Kommande doktorandkurser för annonsering på SBUs hemsida. 
- En kort sammanställning av aktuell GU-verksamhet och doktorandverksamhet vid respektive högskola. 
Påminnelser om ej avslutat arbete från tidigare möten: 
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		

Inga stora nyheter. 

B.	Forskarutbildningen		

JeLi, som inspirerats av de andra temagruppernas postrar om sin verksamhet vid högskolekonferensen, tar upp 
den nygamla frågan om en forskarskola eller ett doktorandkurspaket inom Geoteknologi. Efter en längre 
diskussion enades mötet om: 
a) Vid nästa telefonmöte 16/9 ska intresset undersökas för ett system där varje högskola erbjuder 2-3 kurser som 
fördelas mellan lärosätena och sprids ut över tre eller fyra år. Vilka kurser bör ingå? Kurserna bör ge både 
översikt och progression med allmänna och fördjupande kurser. Särskilt i de mera introducerande kurserna bör 
det ingå seminarier som ska karakteriseras av en trygg och öppen atmosfär och prestigelöshet. 
b) Några kurser från de olika högskolorna kan byggas upp kring ett ”case” kring undersökningsborrhål i Luleå. 
MA åtar sig att skriva ett synopsis i januari 2017 för en ansökan i maj 2017 om projektstöd från FORMAS, KIC 
och EIT. Casekursprojektet ska vara öppet för industrin och partners behövs från andra EU-länder. 
 

 
 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

Den slutliga presentationen av kartläggningen av laboratorie- och fältundersökningsutrustningen diskuterades. 
Följande beslutades: 

 GB ska distribuera en ungefärlig ”mall” för innehåll och uppläggning baserad på det material som 
kommit från LTU Geoteknik, Chalmers Miljökemiskt laboratorium och KTH Vägbyggnadsmaterial. 

 Beskrivningen av utrustningen ska bland annat kort förklara vad den är till för, om det krävs en erfaren 
tekniker för att använda den och vem som är kontaktperson. 

 Beskrivningarna rekommenderas att läggas ut på en lokal webbplats som underhålls av respektive 
institution. Tema Geo kan sedan länka till dessa webbplatser från sin sammanställning. 

 GB ska försöka få in beskrivningar rörande det fåtal utrustningar som nu saknas. 
 

B.	Nya	utlysningar	

TRUST-projektets gemensamma slutmöte äger rum den 31 augusti i Stockholm. MA hälsar alla välkomna och 
betonar att det är hög tid att fundera på fortsatta ansökningar och forskningssamarbeten inom Geoteknologi-
området inför 2017, i första hand EU-projekt.�
 

4.	Andra	nyheter	

Tematräff 2 pågår 17-19/8  på Hönö med nära 30 deltagare, i huvudsak doktorander. 
 

5.	Övriga	frågor	

Avslutningsvis påmindes om telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar : 16/9 (tiden ändrad till 9.30-max 
10.30 denna dag), 14/10, 11/11 och 16/12  2016. Stående dagordning med ovanstående fem punkter.  


