
Verksamhetsberättelse Tema Geoteknologi september 2014 – augusti 2015 
 
Verksamheten inom Tema Geoteknologi under perioden september 2014 – augusti 2015 kan 
sammanfattas under tre områden: Nätverksaktiviteter, Doktorandutbildning och Doktorandkonferens. 
Under verksamhetsåret har vägbyggnad med gott resultat bjudits in till temagruppens aktiviteter.    

Nätverksaktiviteter 

Telefonmöten 
Telefonmöten arrangeras normalt en gång per månad med temaledaren och representanter från 
lärosätena: 

‒ Chalmers: Mats Karlsson (geoteknik), Lars Rosén (teknisk geologi) och Vakant (vägbyggnad) 
‒ KTH: Stefan Larsson (geoteknik/jordmekanik), Denis Jelagin (vägbyggnad), Fredrik Johansson 

(bergmekanik) och Bo Olofsson (teknisk geologi)  
‒ LTH: Gerhard Barmen (teknisk geologi och temaledare 14/15-15/16), Sven Agardh 

(vägbyggnad) och Ola Dahlblom (geoteknik)  
‒ LTU: Sven Knutsson (geoteknik), Maria Ask (tillämpad geologi) och Tommy Edeskär 

(vägbyggnad) 

Varje möte följer en agenda som innehåller fem stående punkter: (1) Föregående aktionspunkter; (2) 
Utbildning inklusive Grund- och doktorandutbildning; (3) Forskning inklusive pågående projekt och nya 
utlysningar; (4) Andra Nyheter; samt (5) Övriga frågor. Mötesnotaten publiceras på SBUs hemsida och 
under den aktuella perioden finns notater från nio telefonmöten (september, november och december 
2014 samt januari, februari, mars, april, maj och juni 2015). Ett planerat gemensamt telefonmöte med 
temagruppen Vatten och miljö har inte kunnat genomföras.  

Högskolekonferens och möten med externa rådet 
Tema Geoteknologi har deltagit aktivt på alla högskolekonferenser. 

Vid högskolekonferensen i Varberg, 19-20 augusti 2015, deltog tre personer från SBU-Tema 
Geoteknologi: Gerhard Barmen (LTH) samt Jenny Lindblom (endast 19/8) och Jan Laue (LTU). 
Huvuddelen av tiden för den egna temagruppen ägnades åt att diskutera kommunikation, organisation 
och framtidsplaner. Läget gällande undervisning och forskning diskuterades också. Mötesnotater finns 
publicerade på SBUs hemsida. 

SBU har arrangerat två en-dagarsmöten/seminarier med det externa rådet. Tema Geoteknologi har 
deltagit med 1-3 deltagare på varje möte. Vid mötet i maj 2015 ägnades nära två timmar åt verksamheten 
inom Geoteknologi. Temagruppen hade under våren förberett ca 45 minuters presentation som 
framfördes av Gerhard Barmen, Denis Jelagin och Maria Ask. 

Utbildning 

De flesta kommande doktorandkurser annonseras på SBUs hemsida men under året har diskuterats hur 
informationen skulle kunna spridas effektivare och sätt att öka samordningen. Sven Knutsson (LTU) har 
entusiastiskt arbetat med frågan under många år och temagruppen är mycket tacksam för den kraft och 
energi han riktat mot denna och andra gemensamma frågor när han nu lämnar över till sin efterträdare.   

Doktorandkonferens 

Årets höjdpunkt var det fysiska mötet i Abisko 4-6 mars 2015 med huvudfokus på att skapa kontakter 
och utbyta erfarenheter mellan doktorander och yngre medarbetare inom Geoteknologi inklusive 
vägbyggnad. 25 personer från de fyra högskolorna samlades för seminarier kring doktorand- och 
forskningsprojekt, sociala aktiviteter såsom gemensam matlagning och ett avslutande studiebesök kring 
stadsflytten och gruvan i Kiruna. Abiskomötet var mycket uppskattat (en beskrivning med program och 
utvärdering finns på SBUs hemsida) och temagruppen har som ambition att genomföra liknande 
möten/konferenser minst vartannat år. Till LTU under ledning av Sven och Roger Knutsson riktas ett 
stort tack för det fina arrangemanget och SBUs styrelse och SBUF tackas för ekonomiskt bidrag.  


