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BK:S UTREDNING OM DEN BERG- OCH GEOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGEN 

Mats Alestam, Sydkraft Konsult A~, ~almö 

UTREDNINGSUPPDRAGET 

I mitten av mars 1990 hölls på (ngenjörsvetenskapsakademin ett 
möte om II Svensk geovetenskap l i g kompetens in för sekelskiftet" . 

Under mötet belystes följande fråg~r: 

- Finns det brist på kunniga geovetar~? 

- Råder det överutbud på någon typ av geovetare? 

- Hur är fördelningen mellan specialister och 
generalister? 

Resurser och resursutnyttjande inom 
a) FoU b) Avnämarkretsen 

- Behov av förändringar? 

- Internationell jämförel se? 

Ordförande under mötet var Sven-Gunnar Bergdahl, Sven ska 
Gruvföreningen och IVA:s avdelning V. 

Vid BK, Bergspränging skommittens förtroenderådsmöte i april 
fick Mats Alestam uppdraget att vara sammankallande för en 
grupp som skulle analysera avnämarekretsens inställning till 
framtida berg- och geovetenskapliga utbildningen i Sverige . 

Representanter för tillverkningsindustrin , konsultbran sc hen 
och entreprenörerna ska ingå i arbetsgruppen. 

Underlag för gruppen s arbete är protokollet från ovannämnda 
!VA- möte och Universitets - och Högskoleämbetets UHÄ- rapport 
1984: 21. 
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ARBETS FORMER 

Arbetsgruppens 
Håkan Stille 
Lars Söderberg 
Valter Harr 
Mats Alestam 

sammansättning har varit följande: 
SKANSKA Entreprenörbranschen 
J & W Konsultbranschen 
SANDVIK Tillverkningsindustrin 
SYDKRAFT Beställare 

Gruppen har träffats fyra gåhger under perioden 
juni -90 tom jan -91. 

För att utröna avnämarnas syn på framtida utbildning inom berg
och geovetenskapliga området sammanställdes ett frågeformulär, 
se bilaga 1 och en sammanställning av fördelning inom geo
ämnerna vid högskolorna idag, se bilaga 2. 

Tillsammans med ett introduktionsbrev har ca 50 frågeformulär 
sänds ut till representanter för de olika branscherna. 

Varje gruppmedlem tog senare telefonkontakt med sina bransch
representanter och förtydligade frågeställningarna. 

När svaren hade erhållits, enades arbetsgruppen om hur utvär
deringen skulle ske. 

RESULTAT AV ENKÄT 

Fyrtioåtta frågeformulär har sänts ut och sammanlagt trettio 
svar har erhållits. Svarsfrekvensen är med andra ord något över 
60% vilket av analysföretag bedöms som godkänt. 

Svarens fördelning mellan branscherna är: 
konsulter 
beställare 
tillverkare 

- entreprenörer 

10 svar 
8 Il 

6 Il 

6 Il 

Svaren har erhållits från avdelningar, regioner, företag och 
verksamheter med totalt 4.800 anställda tjänstemän, varav ca 
570 är Väg- och Vattenbyggare. Fördelningen av antal V-byggare 
mellan branscherna är 

- konsulter 
entreprenörer 
beställare 
t i 11 verkare 

120 pers 
340 Il 

90 Il 

20 Il 

Enligt Civilingenjörs Förbundets (CF) statestik för 1'990 är 
antalet registrerade Väg~ och Vattenbyggare 4. 640 st joch 
fördelade på 
- privat tjänst 

statlig 11 

- kommunal 11 

3.160 pers 
890 Il 

590 Il 
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Branschfördelning 
- konsulter 
- entreprenörer 

beställare 
tillverkare 

för de enskilt 
1.350 pers 

950 Il 

190 Il 

320 Il 

anställda är 

Som jämförelse kan nämnas att antalet medlemmar i Svenska 
Väg- och Vattenbyggarnas ~Riksförbund (SVR) är 5.700 st. I det 
anta1et · ingår även juniormedlemmar (teknologer) och äldre
medlemmar (över 65 år) . . Uppskattningsvis är ca 5.000 yrkes
verksamma medlemmar i SVR. 

De avgivna svaren i enkäten representerar uppskattningsvis 
ca 12% av landets yrkesverksamma V-byggare baserad på CF
statistik. 

Hur många V-byggare kommer att anställas kommande 10-års 
period? 

Sammanlagt är svaret 600 st. Om en djärv proportionering 
till andel V-byggare i enkäten blir resultatet att ca 500 nya 
V-byggare behöver anställas för varje år i 10 år framåt. 

Vilka arbetsuppgifter har V-byggaren med 10 års yrkeserfaren
het i Ert företag? 

Resultat redovisas branschvis i bilagorna enligt följande: 

Bil aga 
Il 

Il 

Il 

1 för 
2 Il 

3 Il 

4 Il 

Kommentarer 

konsulter 
entreprenörer 
beställare 
tillverkare 

9 

- Konsulterna har en förhållandevis stor andel forskning och 
utveckling. En förklaring kan vara att de tillfrågade repre 
senterar endast landets stora konsultföretag. Produktion är i 
detta fall lika med projektledning och byggledning 

- Entreprenörerna har en mycket låg andel på forskning och 
utveckling. Helt följdriktigt ligger tyngdpunkten på produk
tion 

- Beställarnas andel produktion är att tolkas som projektled
ning och byggledning 

Tillverkaren är helt befriade från adminstration och data
arbete!_ 

I bilaga 5 visas en sammanslagning av de fyra kategorierna. 
Ett vägt medelvärde beroende på andelen V-byggare i respektive 
kategori till totala antalet V-byggare. 

Lämpliga samarbetsformer mellan industin och högskolorna 
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I första hand föreslogs att forsknings- och utvecklingsprojekt 
är lämplig samarbetsform. Detta avser tillämpad forskning och 
ej grundforskning. 

Att industrin initierar lämpliga examensarbeten och att gemen
samma seminarier genomförs samt att högskolan engageras i före
tagens vidareutbildning blev i övrigt föreslaget. 

Vilka ämnen, bör öka respektive minska? Av enkäten framgår att 
bergmekanik och bergteknik är de ämnen som bör öka i omfattning 
i undervisningen . Endast ämnet geofysik anses kunna minskas i 
någon större omfattning. 

Vilka specialområden ska prioriteras? 

Bergteknik och geoteknik är av förstahandsintresse. 

Vilka ämnen vid sidan av geoämnena böt komplettera utbild
ning? 

Enkäten visar på att språkkunskaper och ekonomi är två områden 
som bör breddas i utbildningen. 

Intressanta synpunkter gavs att humanistiska ämnen saknas helt 
i utbildningen och med tanke på den internationella marknaden 
finns ett klart behov av dessa kunskaper. 

Svaren på rubricerad frågeställning gav en klar övervikt på att 
utbidning bör omfatta 9 terminer. 

Svaren på rubricerad frågeställning gav en klar övervikt på att 
praktiktiden bör vara minst 6 månader. 

Några svar angav att utbildning varvad med långtidspraktik kan 
vara värdefullt. 

Ska högskolorna i landet ha olika inriktningar? 

övervägande delen av svaren var jakande, men hur fördelningen 
mellan högskolorna skulle se ut framgick ej av svaren. 

ÖVRIGA UTREDNINGAR 

De svar som erhållits ur frågeformuläret speglar i huvudsak 
V-byggarens framtida kompetens. Vad beträffar bergsingenjörs
utbildningen hänvisas till prof Gunnar Almgrens föredrag vid 
Gruvförenings årsmöte 1990-11-29, se bilaga 6. 

Universitets- och Högskoleämbetet har utsett en utredningsman 
för översyn av civilingenjörs- och arkitektsutbildningens 
struktur . Resultatet av utredningen ska lämnas till UHÄ senast 
den 1 juni 1991, se bilaga 7. 
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NORDISKA JÄMFÖRELSER 

Problemen i Norge liknar problemen i Sverige med ett minskande 
antal elever som väljer berg- respektive geoutbildning. En 
kommitte med representanter från NTH och bergindustrin har 
bildats för att analysera situationen. Utbildningen i Norge är 
koncentrerad till NTH i Trondheim. Efter en gemensam studieplan 
för årskurs 1 och 2 sker en fördelning på olika linjer. 

I årskurs 3 kan tre studieinriktningar väljas 
- Petroleumteknologi 
- Petroleumgeologi 
- Geologi och bergteknik 

I årskurs 4 kan studenterna som valt geologi och bergteknik 
specialisera sig på ett av följande områden: 
- Bergteknik (tidigare gruvdrift och tillredning) 

lngenjörsgeologi 
- Resursgeologi (tidigare malmgeologi) 
- Miljö och resursteknik (ny 1991/92 

Under de sista åren har huvuddelen av studenterna på geologi 
och bergteknik valt att gå vidare med ingenjörsgeologi. De 
sista åren har antalet varierat mellan 6 - 12 teknologer. 

Finland uppvisar en motsvarande bild som Sverige och Norge med 
ett mycket lågt antal utexaminerade per år inom gruv- och berg
tekniska området. Antalet varierar vad beträffar bergsingen
jörer mellan 3 - 12 om man ser på de senaste fem åren. 

Utbildningen i Finland är koncentrerad till Helsingfors 
Universitet. Efter en gemensam studieplan för årskurs 1 och 2 
sker en fördelning på två olika linjer; mining engineering or 
rock engineering. 

Kontakt har tagits med Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn. 
Därvid har det framkommit att ramavtal finns mellan Universitet 
och Högskolor i Norden. 

Vidare finns program upprättat för utbyte av lärare och 
studerande inom ramen för nätverk mellan Universitet och 
Högskolor. Medel har beviljats för att ställa 1200 helårs
stipendier till förfogande. 

Utbytesstipendier för studerande avser heltidsstudier och 
beviljas terminsvis . Utbytesstipendier för lärare kan erhållas 
från en halv månad till fyra månader under samma läsår. 

REFLEKTIONER 

Tre av tillfrågade fyra branscher förordade generalistutbild
ning, endast konsultbranschen såg fördelar med specialist
utbildning . 
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Samarbetsformer mellan industrin och högskolorna är viktig. Nya 
former bör sökas för ett utökat samarbete. 

När vi frågade om aktuella arbetsuppgifter efter 10 års 
anställningstid så fick vi från tillverkningsindustrin 0% på 
administration och data-arbete. Det bör tolkas som så, att 
industrin inte tänker utveckla, producera eller marknadsföra 
produkter inom dessa områden. Vi behöver ju bara titta på vår 
dagliga kontorsmiljö för att inse att datorer och administra
tionssystem är hjälpmedel vi lever med kontinuerligt . När det 
gäller att utforma framtidens kursplaner bör man ha denna 
aspekt klar för sig. En stor del av kunskaperna förmedlas 
internt i företagen , men det skadar inte med en god grund. 

Utbildning i svenska och främmande språk är viktig. Industrin 
är i allra högsta grad internationell och lever i en miljö där 
främmande språk _ är en del av vardagen liksom behovet av att 
uttrycka sig klart och konsekvent i tal och skrift. 

Med tanke på att framtidens arbetsmarknad i hög grad blir mer 
och mer internationell och att kostnaden per utbildad väg- och 
vattenbyggare med specialinriktning på geo - och bergtekniska 
området är mycket hög, förordar vi att gemensamt nordiskt 
samarbete mellan exempelvis Finland, Norge och Sverige inom 
denna utbildningslinje . Specialutbildning under fjärde års 
kursen förläggs till olika läroanstalter exempelvis gruvteknik 
till Luleå, ingenjörsgeologi till Trondheim, geoteknik till 
Chalmers, berg- (maskin)teknik till Helsingfors, petrolium
teknologi till Trondheim och bergteknik till KTH. Hur fördel
ning görs beror på re spektive högskolornas resur ser och nyttiga 
näraliggande industrier. Utbildning under fjärde årskursen 
bedrivs helt igenom på engelska. Teknologerna och lärarna kan 
erhålla stipendier från Nordiska Ministerrådet. För att kunna 
konkurrera på framtida arbetsmarknaden som exempelvis EG måste 
de små nordiska länderna samordna sin utbildning på bästa sätt. 

Europaingenjör - vad är det, se bilaga 8 

FORTSATT ARBETE 

BK:s förtroenderåd har under 1991 besökt Högskolorna i 
Trondheim och Luleå för att diskutera framtida utbildningen 
inom den geovetenskapliga utbildningen. 

UHÄ:s yttrande kom den 30 september 1991 där följande framgår: 

UHÄ föreslår "att det i framtiden ska finnas två examina, 
civ ing examen och arkitektlinjer". 

"UHÄ förutsätter därvid att det i examensbeviset kan ges 
information om utbildningens inriktning". 
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UHÄ anser att "det · i civ ing ~ och arkitektutbildningen 
bör ingå i ett examensarbete om totalt 20 poäng och att detta 
examenskrav bör anges i de centralt fastställda examens-

•fordringarna". 

"UHÄ anser att civ ing-utbildning ska ges endast vid högskole-
. enhet som har fors ni ngsresurser i för ci v i ng-utbi l dni·ngen 

väsentliga ämnesområden". · · 

Vid arbetsutskottsmöte med arbetsgruppen noterades följande: 

Tveksamhet rådde att gå ifrån den nuvarande linjeindelningen 
bl a med tanke på sammanhållningen inom de olika utbildnings
l injerna . 

Om utbildningen skulle leda till generalist eller specialist 
diskuterades ingående . Enighet rådde om att generalistutbild
ning är att föredraga. 

Specialistutbildning bör ske efter examen och kanske efter 
några år i arbetslivet. 

13 

- Det är viktigt att de första terminernas grundläggande ämnen 
har samma innehåll och betygsfordringar i alla högskolor i 
landet. Detta är för att ev specialutbildning ska kunna ske 
vid olika hägskolor. 

- Utbildning i specialämne bör troligen förläggas till en 
högskola, där man kan bygga upp erforderliga, kvalificerade 
lärar- och laboratorieresurser. 

- Diskuterades om man inte under de första terminerna även bör 
lägga in orienterande kurser om vad de olika linjerna 
omfattar. Ev bör denna orientering göras av eller i nära 
samarbete med industrin. 

När det gäller utbildningen de sista åren inom specialämnena, 
tex berg- och geoteknik, bör BK känna sitt ansvar att bevaka 
att den är aktuell och tar hänsyn till utvecklingstrender. 

Tillsättande av professurer är också ett område somt ex BK bör 

bevaka. 

- Det finns ideer och tankar om att högskolorna i framtiden 
skulle kunna drivas av stiftelser med bidrag både från 
staten och industrin . Jämför bl a kollektivforskningsinstitut 
somt ex BeFo och Minfo . 

- Möjligheterna för BK att ge synpunkter på och ev även påverka 
utformningen av utbildningen inom berörda ämnesområden 
diskuterades ingående. Samtidigt diskuterades även hur och 
på vilket sätt detta kan göras. 

Under januari detta år (-92) kommer en departementpromemoria 
att sändas ut på remiss. 
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Remiss-svaret ska bearbetas under februari för att slutligen 
inlämnas den 21 april -92. 

BK kommer att lämna sina synpunkter via IVÄ eller direkt till 
departementet . 

BK:s grundläggande inställning är att fastställa en kravprofil 
på teknologen som motsvarar avnämarens intresse. 
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KONSULTER 

Aktuella arbetsuppgifter efter 10 års 

yrkesverksamhet 

ENTREPRENÖRER 

Aktuella arbetsuppgifter efter 10 års 

yrkes verksamhet 

15 

Bilaga 1 

!fil] Produktion 6% 

D Annat 3% 

§ Adm 10% 

IIII FoU 16% 

D Marknadsföring 11% 

■ Management 7°/4 

■ Projektering 40% 

■ Dataarbete 7°/4 

Bilaga 2 

llIBl Produktion 72% 

D Annat 3% 

El Adm 1,5% 

IIIIFoU1,5 

D Marknadsföring 1% 

■ Management 16% 

■ Projektering 2% 

■ Dataarbete 3% 
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BESTÄLLARE 

Aktuella arbetsuppgifter efter 10 års 
yrkesverksarnhet 

TILLVERKNINGSINDUSTRI 

Aktuella arbetsuppgifter efter 10 års 
yrkesverksarnhet 

Bilaga 3 

EJ Produktion 15% 

Cl Annat 9% 

§ Adm 9% 

[[Il FoU 7% 

D Marknadsföri ng 4% 

■ Management 9% 

■ Projektering 44% 

■ Dataarbete 3% 

Bilaga 4 

lill Produktion 17"/4 

D Annat 4% 

§ 

IIII FoU 30% 

D Marknadsföring 15% 

■ Management 14% 

■ Projektering 20% 

■ 
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SAMTLIGA 

Aktuella arbetsuppgifter efter 10 års 
yrkesverksamhet 

17 

Bilaga 5 

lillTII Produktion 46,3% 

D Annat 4% 

E3 Adm 4,4% 

11D FoU 6,8% 

D Marknadsförir,g 4,3% 

■ Management 12, 9% 

■ Projektering 17,6% 

■ Dataarbete 3, 7% 
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TEKNISKA HÖGSKOU.N I LULEÅ 
Avd för Bergtek~ik 

Bilaga 6 

Prof G Almgre n 

Föredrag 
Gruvföreningens 
årsmöte 1990-11-29 

OMPRÖVNING AV BERGSINGENJÖRSUTBILDNINGEN VID 
TEKNISKA HÖGSKOLAN I LULEÅ 

Den första examinationen av bergsingenjörer vid Högskolan i 
Luleå gick av stapeln 1976, fördelade på tre avslutningar 
Prospekteringsteknik, Bergteknik och Mineralteknik. Sedan dess 
har utexaminerats ca 125 bergtekniker, 120 mineraltekniker och 
90 prospekteringstekniker. Arbetsmarknadens struktur för de 
färdiga be r gteknikerna och mineralteknikerna tom 1988 
framgår ur figur 1. 

Gruvindustri 

Tillverkning-Xonsu l t 
Hogskolor-

o rou-cent;:-a. 

An loggning Ke.,isk industri 

Kc :isulte r- I ,h1ust :-- i n I ner.\ ! 

Fig 1. Arbetsmarknad·t om 1988 för Bergtekniker (vä) och 
Mineraltekniker - metallurger (hö), utexaminerade från 
Tekniska Högskolan i Luleå. 

Ur figuren framgår, att endast en mindre del av bergsingen
jörerna har fått anställning inom gruvindustrin, ca 20%. För 
prospekteringstekniker är andelen ännu lägre. Arbetsmarknadens 
storlek har under 15 årsperioden varit växlande, från svaga 
perioder med anställningsstopp i gruvbolag m fl, till starkare 
perioder med anställningstoppar. De svaga perioderna har 
speciellt uppmärksammats av massmedia och allmänhet, vilket 
minskat elevtillströmningen till högskolans geoteknologi. 
Under långa perioder har endast hälften av de 30 studie
platserna varit besatta. Situationen har redovisats både vid 
Gruvföreningens årsmöten 1987 och 1988. 
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Högskolans beskrivning av bergsingenjörsutbildningen 

Linjenämnden (tidigare Utbildningsnämnden) för teknisk sektor 

(LNT) vid högskolan i Luleå anger 1990, att 

"Arbetsmarknaden för bergsingenjörer med bergteknisk inrikt

ning har under de senaste åren varit svag. Mineraltekniskt

metallurgiskt inriktade bergsingenjörer har haft en bättre 

arbetsmarknad i den meningen att utexaminerade bergsingen

jörer fått adekvata anställningar. För prospekteringstekniskt 

inriktade bergsingenjörer är marknaden mycket svag eller 

närmast obefintlig. 

Under de senare åren har intresset för Geoteknologilinjen 

varit svagt, mätt i antalet förstahandsökande. Särskilt svagt 

har intresset varit för prospekteringsinriktningen. 

orsakerna är dels den svaga arbetsmarknaden, en annan 

svårighet är att förklara för gymnasisterna bergsingenjörens 

roll i samhället. Yrkesbeteckningens koppling till gruv

industrin förefaller trots traditionerna vara en belastning". 

Nämnden har ordnat diskussioner med företagsrepresentanter, 

där företagen önskat ha kvar bergteknik- resp mineralteknik

utbildningen. Gruvföretagen (Boliden Mineral, LKAB) ansåg 

däremot att prospekteringsavslutningen kunde upphöra för deras 

del. 

Högskolans omprövning av bergsingenjörsutbildningen 

Den låga elevtillströmningen och den svaga arbetsmarknaden har 

medfört, att rektorsämbetet (RÄ) och Linjenämnden (LNT) ini

tierat en omprövning av geoteknologins ställning. Utgångs

punkter har varit ifrågasättande av en särskild avslutning 

inom Prospekteringsteknik samt en förändring av avslutningar 

Bergteknik resp Mineralteknik och metallurgi. 

Rektorsämbetet inledde genom att tillsätta två arbetsgrupper, 

som avlade förslag per 1990-02-07 och 1990-03-26. Förslagen 

har remissbehandlats inom högskolan. 

Linjenämnden har hösten 1990 diskuterat geoteknologin och 

tillsatt en arbetsgrupp för att kartlägga konsekvenser och 

föreslå åtgärder. Förslagen skall vara klara våren 1991, 
varefter de remissbehandlas och beslutas hösten 1991. De nya 

linjerna kan i så fall börja tillämpas tidigast hösten 1992. 

Inom berörda institutioner pågår parallellt arbete för att 

planera en fortsatt slagkraftig undervisning inom geo
teknologiområdet. 
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Läget för avslutningarna presenteras i det följande i ordning 
Bergteknik, Mineralteknik/metallurgi samt Prospekterings
teknik, närmast på basis av RÄ:s arbetsgrupps förslag per 
1990-03-26. Samtidigt berörs prel. diskussionsförslag till 
förändrade professurer, som framtagits av högskolans Fakul
tetsnämnd. Fakultetsnämnden är ett övergripande styrorgan för 
högskolans forskning. 

Avslutning Bergteknik 

Avslutningen har sedan starten 1972 varit inriktad på en 
arbetsmarknad, omfattande både gruvor och berganläggen. 
Kurserna har således innehållit förutom gruvämnen stora an
delar VoV-ämnen, såsom geoteknik, betongteknik, konstruk
tionsteknik och vattenteknik. Andelen VoV-ämnen har varit lika 
stora som rena bergteknikämnen. Andra gruvämnen såsom mineral
teknik och prospekteringsteknik har under åren minskat för att 
i 1990-års utbildningsplaner bara omfatta 6 resp 7 poäng av 
totalt 180 poäng. Anledningen till minskningen är kursernas 
marknadsanpassning till färre gruvjobb och mera anläggesjobb. 
Kursernas omfattning framgår ur bilaga 1. 

RÄ:s arbetsgrupp har föreslagit att avslutning Bergteknik in
går i VoV-linjen som en avslutning tillsammans med Produk
tionsteknik respektive Konstruktionsteknik. 

Kursinnehållet för bergteknisk avslutning bedömes ej för
ändras. Institutionen Gruv- och Berganläggningstekniks organi
sation, som bedriver undervisningen i bergtekniska ämnen, blir 
också i stort oförändrad. 

Emellertid föreligger från fakultetsnämnden ett prel. förslag 
om indragning av en professur i Bergmaskinteknik vid profes
sorns pensionering 1995 (Sven Granholm), varvid endast profes
surerna i Bergteknik och Bergmekanik kvarstår vid institu
tionen. Professuren i Bergteknik förutses täcka bergmaskin
teknik efter 1995. 

Konsekvenserna med Bergtekniks överföring till VoV-linjen 
bedömes av institutionen vara positiv genom ett större elev
underlag (VoV-linjens 30-40 elever i stället för Geotekno
logins 15-30 elever). Kursutbudet bedömes påverkas marginellt, 
kanske något mera anknytning till VoV än gruvsektorn. 
Forskningen torde vara oförändrad. 

Förlusten av tredje professuren i Bergmaskinteknik är däremot 
negativ. Det innebär mindre resurser för utbildning och forsk
ning i bergmaskinteknik. Antalet professurer inom institu
tionen kan dock upprätthållas genom överflyttning av profes
suren i Ekonomisk geologi till institutionen, se mera nedan. 
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Avslutning Mineralteknik och Metallurgi 

Avslutningen har sedan 80-talets mitt ökat kursutbudet inom 

processmetallurgi och kemi, som markerats med ett namnbyte 

till Mineralteknik och Metallurgi. Bakgrunden är utbildningens 

marknadsanpassning inför en vikande rekrytering från gruv

sektorn och ett uttalat rekryteringsbehov från metallurgin i 

norr. Bergtekniken är nu en mycket liten andel av kursutbudet, 

3 p av 180 p, till skillnad från KTH:s tidigare utbildning, se 

bilaga 1. 

RÄ:s arbetsgrupp föreslår en överföring av avslutningen till 

en nybildad processteknisk/processkemisk linje, t1llsammans 

med en ny avslutning för processkemi. En avslutning i pro

cesskemi har önskats av skogsindustrin i norr. Tre nya pro

fessurer diskuteras, nämligen inom Oorganisk kemi, Fysikalisk 

kemi samt Kemisk teknologi, förutom de två befintliga i 

Mineralteknik respektive Metallurgi. 

Den nya linjen beräknas ha gemensamma kurser de två första 

åren, varefter avslutningarna skiljer sig åt. Kursinnehållet 

för Mineralteknik och Metallurgi torde åtminstone till en 

början vara oförändrat mot dagsläget, med undantag av något 

större inslag av kemi. 

Nuvarande institution Mineral- och Prospekteringsteknik anser, 

att förslagen bör bearbetas av en ny och kvalificerad utred

ningsgrupp. Man hävdar, att om en ny processkemisk linje in

rättas, bör den utvecklas ur nuvarande avslutning Mineral

teknik och Metallurgi. Man tillstyrker nya professurer i 

Oorganisk kemi, Kemisk apparatteknik och eventuellt i 

Fysikalisk kemi. 

Konsekvenser för mineraltekniken bedömes på sikt bli ett när

mande till kemisektorn och ett fortsatt fjärmande från gruv

sektorn. Man torde dock få ett större elevunderlag och en 

bredare arbetsmarknad för den befintliga avslutningen Mineral

teknik och Metallurgi. 

Avslutning Prospekteringsteknik 

Avslutningen införde vid BO-talets början ett oljeinriktad 

examensalternativ, som ersatte traditionell malrnprospektering 

vartannat år. Detta alternativ anses nu ha för liten arbets

marknad, varför en avslutning riktad mot Tillämpad geokemi i 

stället införts, med en arbetsmarknad inom miljövård. Av

slutning Prospekteringstekniks nuvarande kursers ämnesområden 

framgår ur bilaga 1. 

Rii.:s arbetsgrupp föreslår att avslutning Prospekteringsteknik 

upphör i sin nuvarande form. Institutionens kompetens bör 

nyttjas att utveckla en lantmäteriinriktad utbildning med in

riktning mot modern kartframställning {GIS) och naturresurs

planering. Sådana lantmäteritekniker behövs på flera håll i 

Sverige enligt berörda instanser och ny utbildning diskuteras, 

förutom vid LuTH, att förläggas till Gävle eller Chalmers. 



© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

22 

LuTH hävdar dock sig ha goda möjligheter med tillgängliga 
resurser inom Prospekteringsteknik och Samhällsbyggnadstekn~k 
samt utanför högskolan i länets lantmäter i, SGAB, Kirunas 
rymdföretag etc. 

Högskolans Fakultetsnämnd har ett prel . förslag på att dra in 
professuren i Tillämpad geofysik vid nuvarande professors 
pensionering 1992 (D Parasnis). I stället skulle en professur 
i VA-teknik inrättas på institutionen för Samhällsbyggnads
teknik. 

Prospekteringens andre professur i Ekonomisk geologi har nu en 
företrädare, som också pensioneras 1992 (R Frietsch). Denna 
professur diskuteras bli omplacerad, om avslutning Prospekter
ing upphör men även fortsättningsvis behandla geologiområdet. 
Vad gäller institutionstillhörigheten finns flera alternativ 
varav två tänkbara kan vara institutionen för Samhällsbygg
nadsteknik respektive institutionen för Gruv- och Bergan
läggningsteknik. Professuren skulle också täcka geofysik. 

Institutionen för Gruv- och Berganläggningsteknik anser det 
emellertid rimligt att professuren i Ekonomisk geologi över
föres till dem. Garantier finnes då för e n fortsatt mera gruv
orienterad geologiprofessur. Högskolan h a r då också möjllg
heter att utåt, speciellt internationell t , hävda en Mining
profil, den enda i Sverige, närmast mani f esterad av institu
tionen för Gruv- och Berganläggningsteknik . Hävdandet av 
högskolans "Mining-profil" anser också RÄ , Fakultetsnämnd m fl 
v ara viktig. 

Nuvarande institutionen Mineral - och Pros pekteringsteknik 
anser att förslagen bör bearbetas av en ny och kvalificerad 
utredningsgrupp . Man hävdar att professur erna i Ekonomisk 
geologi resp. Tillämpad geofysik bör kva r stå samt i tradi
tionell form ingå i den utbildningslinje, som skall svara för 
högskolans "Mining-profil". En inriktning mot Miljögeokemi bör 
överföras till en utökad samhällsbyggnadsteknisk utbild
ningslinje. Planering av en lantmäteriinr iktad avslutning bör 
startas snarast med inriktning enligt ovan . 

sammanfattande konsekvenser med förslagen för gruvindustrin 

Enligt min bedömning bör förslagen ha fö l jande konsekvenser 
för svensk gruvindustri; 

Avslutning Bergteknik, större och bättre examination, kanske 
mera VoV-inriktade. Mindre forskning och utbildning i 
bergmaskinteknik. 

Avslutning Mineralteknik och Metallurgi, större och bättre 
examination, troligtvis mera orienterad mot processkemi 
(metallurgi). 

Avslutning Prospekteringsteknik, ingen e xamination, möjligtvis 
speciell kompetens i miljögeokemi . Forskningsvolymen i gruv
betonad geologi blir avhängig institutions- (linje)- till
hörighet . Forskningsvolymen i geofysik blir starkt reducerad. 
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Några krafter utanför högskolan kring Geoteknologins framtid 

Externa instanser, som behandlat geoteknologins framtid, är bl 

a Svenska Gruvföreningen, IVA och Industridepartementets 

Mineralråvarukommittee. 

Vid Gruvföreningens årsmöte 1988 hävdade Sven-Gunnar Bergdahl, 

att gruv- och mineralindustrins totala behov av högskoleingen

jörer (bergteknik, mineralteknik) är max 15 per år. Han ansåg 

att en långsiktig balans skulle uppnås med ett årligt intag 

för dessa branscher av 20 studerande. (Under åttiotalet har 

dock branscherna ej anställt mer än 2-4 per år). 

IVA:s avd V har inventerat behovet av svensk geovetenskaplig 

kompetens inför sekelskiftet. Rapportprotokollet (1990-03-14) 

understryker bl a behovet av mera generalister bland geologer 

dvs de bör kunna mer teknik. Behov finnes också av miljö

geologer och internationell geologi. Forskningen och utbild

ningen i Sverige (ca 50 professurer) bör kunna koncentreras 

till färre platser, exempelvis via ett nybildat samrådsorgan. 

Industridepartements Mineralråvarukommittee (ordförande 

L Hising) föreslår en utökad prospektering i Sverige till vol 

ymen 250 MSEK/år. Flera åtgärder rekommenderas bl a en ökad 

profilering mot prospekteringsverksamhet vid Högskolan i Luleå 

(malmgeologi). I likhet med IVA rekommenderas också en kon

centrering av geoområdet till färre antal högskolor/univer

sitet. 

Man kan konstatera att åtminstone de två senare instanserna 

ger synpunkter och förslag, som ej är i linje med högskolans 

diskussionsförslag. IVA-gruppen påpekar behovet av geologer 

med teknikkunskap, som närmast inom landet ges vid LuTH:s 

prospekteringstekniska avslutning, och den föreslås ju läggas 

ned. Mineralråvarukommitteen föreslår vidare större insatser 

för malmprospektering, som ju enligt högskolans diskussions

förslag skall bantas. Man skulle också kunna tro, att de båda 

instansernas förslag beträffande geoområdets koncentration 

till färre platser skulle gynna LuTH:s prospektering och 

innebära förstärkning istället för försvagning. 

Samstämmighet mellan högskolans diskussionsförslag och IVA

gruppen föreligger dock beträffande synpunkter på en förstärkt 

miljögeologi. 
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UNIVERSITEZS- OCH HÖGSKO~EÄMBETET 

AVSKRIFT 

PROTOKOLL 

1990-09-07 

Bilaga 7 

1 (3 ) 

Beredningsavdelningen -

Avdelningsdirektör O Tengner Reg nr 83 -21 64/90 

Närvarande : Gunnar Brodin 
Caj-Gunnar Lindström 

Y Wessman 
Ragnar Nordman 
Matts Håstad 
Onni Tengner 

universitetskansler 
avdelningschef 
avdelningsdirektör 
avdelningsdirektör 
expert 
avdelningsdirektör, föredragand e 

1 § TIiisättande av en utrednlngsman för översyn av 

civilingenjörs- och arkitektutbildningens struktur 

UHÄ anförde i sin senaste anslagsframställning att en översyn borde 

göras av linjeuppdelningen inom civilingenjörsutbildningen . Av 1_990 års 

budgetproposition framgår att föredragande statsrådet del ar UHA:s 

uppfattning i denna fråga. Inom stora delar av den tekniska yrkesutbi ld

ningssektorn har linjesystemet setts över och fören kla ts under de senaste 

åren. Civilingenjörs- och arkitektutbildningen ges för närvarande på 16 

linjer.· - - -
·-

Den reform av regeringens styrning av den statl iga fö rvaltningen som 

nyligen beslutats innebär att detaljstyrningen av myndigheternas ve rk

samhet skall minska. I propositionen 1988/89:65 om form erna fö r hög

skolepolitiken framhålls bl a att statsmakternas styrning av forskn ing och 

utbildning i huvudsak bör vara mål - och result~lorienterad . SamTidTg t sät;; s 

att de avvägningar i fråga om defri grt.friaTäg gande- hogskoleu tbiidningens 

omfattning och inriktning, som måste göras med hänsyn till bl a de 

begränsade samhälleliga resurserna måste ankomm a på regering och 

riksdag . Beslut om att inrätta en allmän utbildningslinje ska ll d2.rför även i 

fortsättningen fattas av ·riksdagen liksom beslut om dimensionering och 

lokalisering av varje allmän utbildningslinje eller grupp av allmän na linj er . 

Lok_~l§_t!_ö_gs_koleorgan skall dock ges ett ökat ansvar för den närmare 

t.ippläggn~ger:,_av .9_ILtc!_utbJl_c;j@o_ggr. Någ ra utbildningspl aner fö r civil

ingeriförs- och arkitektutbildningen fastställ~_&_tlelle r längre på central 

.!:_livå. Denna decentralisering av ansvar och befogenheter bö r yttra sig i att 

universitet och högskolor ges det fulla ansvaret för att "själva avgöra hur 

verksamheten skall läggas upp för att kunna genomföras på bästa sätt." 

Det torde därför inte vara motiverat att Qå statsmaktsnivå besluta om en s8. 

detaljerad indelning av civilin_genjörsutbildningen som nu sker. 81 a bör -

en minskning av antalet linjer övervägäs . -

En översyn bör mot denna bakgrund resultera i överväganden och förslaf 

om en lämoligJinje,struktl:!r för civilingenjörs- och arkitektutb ildningen. 

Dennc=t struktur bör ge h_9~!_<.QJ_orn_§~jäly_a bättre möjlighete r och öka t 

ansvar att f2_r!@pande utveckla u~bJ!gIJi.Qg ?.ll_QQ!__§_kap_§._0y_a utbildnings

kombinationer. Ett mer flexi5e1fi.itbildninasutbud bör eftersträvas. 
----- - -··· .. - ---- --· ··· .... ·· •·-··· 
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UHÄ 

1 

AVSr<RIFT 

F'ROTOKO LL 

1990-09 -07 

2 

Reg nr 82-216.:1/90 

/ f En ny linje indelning bör också vara sådan att den ger_o itiva effekter på 

1
1// marknadsförinaen av utbildninge_n liksom att den bidrar ti ll en gco re.ryte

rjng av studerande till civilingenjörs - och arkitektutbildning. 
·l -- . 

Utredningens förslag rörande linjestrukturen bör redovisas mot bakorund 
av en beskrivn ing av li njestrukturen hos motsvarande utb ildningar i-några 
andra ~~n~der i västeuropa. 

En översyn av detta slag kommer uppenbar ligen att aktualisera ett antal 
mer grundläggande frågor om utbildningens innehåll och organisation . 
Det aäller redan i fråaa om fördelningen av det nuvarande utbiidn inas 
innehållet på nya linjer och dessa linjers mål, uppbyggn ad och struktur. 
Till detta kommer olika önskemål om generella förändringar av innehållet. 
Detta är frågor som bl a handhas av högskolans linjenämnder. I över
synsarbetet bör därför även ingå överväganden om linj enämncernas ro ll i 
förnye lseprocessen av utbi ldningen. Hur tillQ.9cJoses exempelvis önske: 
mål om att baskunskaperna bö_r v_i_dQ.?S till :att .Lnklu_äeYastoff-gälrande 
problemochåtgär-aeTTärDeTsmil jö och yttre miljö sarnt .de·o,ölcgiska och 
kemiska grunderna härför? 

Vidare bör uppmärksammas den tendens till frag mentisering av utbiid
ningen som gör att syntesaspekterna kan 611 försummade. Utredn ingen 
6or även omfatta fråaor som .. r arundu tbildn inaens koppling tiil forsk-
ningen . Aven förhållandet mellan grundutb ildning oc or I an ing oc 
vTdareutbildning bör belysas liksom civilingenj örs- och arkitektutbi ldning ~ 
ens relation till näraliggande utbildn ing även inom andra yrkesutbild
ningssektorer. 

Slutligen bör i utredningen be lysas sambandet mellan å ena sidan 
ekonomiska resurser och å _andra sidan utvecklingen av civil ir.genjörs 
och arkitektutbildningens kvalitet och struktur. 

För utredn ing av dessa frågor beslutar UH Ä att til!sätta en utrecningsman. 

Il 
Till utredningsman utser UHÄ rektor Janne Carlsson, tekniska högskolan i 
Stockholm. 

UHÄ utser kansl ichef Lars Olof Nilsson, universite tet i Lund , tiil sekrete
rare åt utredningsmannen . 

Till projektansvarig inom UHÄ utser UHÄ byrådirektör Irene Häggström. 

Under utredningsarbetets gång bör synpunkter inhämtas från berörda 
universitet och högsko lor, myndigheter och organisationer, de studerande 
samt avnämarna. Vidare skall kontakt hållas med Högsko leutredningen. 

Resu ltatet av utredn ingen kan utgöras av förslag både till åtgärder inom 
de enskilda universiteten och högskolorna och til_l_ åtgärder som bör 
aktua li seras eller genomföras på nationell nivå. O_Y.'.ervä_g.anden-.9ch 
fö rslag skall lämnas til l UHÄ senast den 1 juni 1991 . -

--- ---- - -- -- ----- ,_ · ·-- · --
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AVSKRIFT 

PROTOKOLL 

1990-09-07 

27 

3 

Reg nr 83-2164/90 

För utredningsuppdraget står 180 000 kr till förfogande. Medlen är 
avsedda för arvoden till utredningsmannen och sekreteraren samt för 
resor och traktamenten m m i samband med utredningsuppdragets full 
görande. Kostnaderna skall belasta UHÄ:s projektkonto 52 411 -6. 

Vid protokollet 

Onni Tengner 

Justerat 

Gunnar Brodin 

Bestyrkes i tjänsten 

. .. < • . . . J . I 
'I • 
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Bilaga 8 

Europaingenjör -
vad är det? 

aon, 
Europaingenjör - EUR ING (European manlagt sju år krävs för att få certifikat 

Engineer) - är en ny titel som väckt många som Europaingenjör. Utbildningen måste 

SYR-medlemmars nyfikenhet. Den utfår- .. lägst vara civilingenjörsexamen. För civil-

das av FEANI, Federation Europeenne inge njör som har en utbildning om nomi-

d' Associations Nationales d ' Ingenieurs, nellt 4 (4 1/2) år krävs 3 (2 1/2) års kvalifi-

vars svenska nationalkommitte är Sveriges cerad yrkeserfarenhet. Innebörden av be-

Civilingenjörsförbund, CF. FEANI har _en greppet " kvalificerad yrkeserfarenhet" fast-

klassifikation av Västeuropas ingenjörsut- ställs genom en gemensam europeisk prax-

bildningar i tre nivåer. På basis av denna is. 

klassifikation utfärdas individuella certifi- Svenskt certifikat kan enligt FEANis regler 

kat till ingenjörer. utfärdas bara för medlemmar i Sveriges 

I Sverige definieras de tre nivåerna på föl- Civilingenjörsförbund och Ingenjörsför-

jande sätt: bundet. 

Grupp 2 CF har ansökningshandlingar. 08-

Avser ingenjörer med först 3-å.rig gyrnnasi- 613 8000. Certifikat grupp I kostar 275 :-

eutbildning och sedan lägst 2-årig högsko- och EUR ING-certifikatet I 025:-. Efter 

leexamen. fem år sker omregistrering varvid uppgif-

Grupp I tema uppdateras. EUR ING-certifikatet be-

Avser civilingenjörer höver inte förnyas. 

Europaingenjör Diskussioner pågår mellan FEAN1 och EG 

Denna ingenjörstitel förkortas EUR ING om att EG accepterar Europaingenjörsti-

och utläses European Engineer. Utbildning teln. Dessa diskussioner har ännu inte lett 

och kvalificerad yrkeserfarenhet om sam- till någon överenskommelse. 
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varit ansvarig för är reparationen av Smö

gen-bron där jag fick mycket nytta av mitt 

examensarbete "Studier av temperaturut

veckling i massiv betong. Bedömning av 

sprickrisk" och den nya helsingborgsvia

dukten där jag varit ansvarig för de perma

nenta konstruktionerna. Just nu håller jag 

på att konstruera en betongbågbro. 

Det viktigaste man lär sig på skolan, föru

tom den stabila grunden av baskunskaper, 

är att lära sig lära. Med det menar jag att 

hur man på ett snabbt och effektivt sätt till

godogör sig ett material, hur man värderar 

och tar till sig den viktigaste informatio

nen. Träningen i problemlösning var också 

viktig - att strukturera problemen och lösa 

dem bit för bit. 

F: Varför bör civilingenjörerna V vara 

med i SVR? Varför har Du engagerat Dig 

i SVR och dess yngrenämnd? 

S: SYR är en obunden teknik- och yrkesor

ganisation som spänner över alla V-yrken. 

SVRs huvudsyften är att på olika sätt främ

ja den byggtckniska utvecklingen och v

byggarnas ställning i samhället. Det är an

gelägna syfte n, och jag vill bidra till att de 

realiseras. 

Ett led i verksamheten är att de äldres erfa

renheter, kunskaper, kontaktnät förs över 

till de yngre. För de yngre tror jag att bästa 

sättet att utnyttja SYR är att ta aktiv del i 

SYRs vcrksrimhet och på detta sätt träffa 

och lära känna folk i branschen, att den vä

gen bygga upp ett kontaktnät. 

Inom YNAU arbetar vi med två huvudfrå

gor för närvarande. Den ena innebär att vi 

skall omorganisera Yngrenämnden, dvs de 

förtroendevalda årskursrepresentantema i 

SYRs fullmäktige. I stället för en central

nämnd som träffas bara en gång om året 

bildar vi på högskoleorterna distriktsyngre

nämnder. Dessa får i uppgift att arrangera 

aktiviteter för de yngre SvR-medlemmar

na, de svarar för kontakterna med respekti

ve högskola, de ger stöd åt V-teknologerna 

(teknologpraktiken, examensarbete m m) 

och de får svara för att speciella frågor ut

reds. Den andra aktuella frågan är hur de 

äldre kollegornas erfarenheter kan föras 

över till de yngre. TIilsammans med SYRs 

Äldreråd diskuterar vi hur en "kunskaps

bank" skall kunna byggas upp . Iden är att 

de äldre på kollegial basis skulle kunna 

hjälpa de yngre med att hitta en metod eller 

väg att lösa ett tekniskt problem och 

kanske klargöra problemets vidd . 

Det arbete som Lars Hamrebjörk under sin 

tid på SYR-kansliet uträttat direkt för 

YNAU kommer att ersättas med ökade fri

villiga insatser av alla ledamöter i YNAU. 

Effektiviteten kommer att delvis bli lidan

de, och hur Lars insatser på andra områden 

skall ersättas är ännu inte klart. Det är t ex 

mycket viktigt att arbetet med teknolog

praktiken efter 1991 inte blir lidande. 

F: Vilka intressen har Du - förutom bro

konstruerandet? 

S, Det stora fritidsintresset är segling. Jag 

är delägare i en Ballad med vilken jag gjort 

en del längre seglingar, bl a till Skottland. 

Jag håller även i en del seglar- och naviga

tionskurser. Till våren skall jag hålla i en 

långfårdsseglarkurs där vi seglar en 51 fot s 

Forsbåt till Shetland. Tidigare var jag en 

mycket aktiv gevärsskytt men denna aktivi

tet går nu mer på sparlåga. 

Jan lerström 
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