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Forord 
 

Institutt for geofags strategi for perioden 2014 til 2020 har blitt til gjennom en lang prosess der alle 

deler av instituttet har vært involvert. Strategien er grunnlaget for handlingsplaner som skal bidra til å 

oppfylle instituttets strategier.  Strategien inneholder vår visjon for hvordan instituttet skal utvikle seg 

i årene framover. Strategien er organisert etter strukturen i UiOs Strategi 2020, men har også 

fundament i det matematisk-naturvitenskapelige fakultets strategidokument Visjon 2020. 

 

Strategien er grundig behandlet i instituttets styre, og ble endelig vedtatt på instituttstyremøte nr 5 

medio september 2014. 

 

Takk for alle verdifulle og engasjerte innspill fra alle ansatte og fra instituttets styre! 

 

 

 

Blindern, 22. august 2014 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

Instituttleder 

 

http://www.mn.uio.no/
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Institutt for geofag 

Strategi 2014-2020 

 

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) dekker hele bredden i geofagene; fra de dype 

prosessene i mantel og litosfære, til overflateprosessene i øvre litosfære, til hydrosfære, atmosfære og 

biosfære – og vekselvirkningen mellom disse. Denne brede kunnskapsforvaltningen er et av instituttets 

kjennetegn nasjonalt og internasjonalt. 

Instituttets primæroppgaver er å drive forskning, utdanning og formidling.  Innenfor dette har vi et 

ansvar for å bidra til samfunnets behov for forskningsbasert kunnskap på viktige områder innen 

energi, ressurser, klima og miljø, samtidig har vi som en akademisk institusjon på Norges eldste og 

største universitet et ansvar for å legge til rette for muligheter til å drive fremragende og 

nysgjerrighetsdrevet fri forskning, som kanskje umiddelbart ikke har en direkte samfunnsrelevans.  

Instituttet fikk svært god omtale i Forskningsrådets internasjonale evaluering av geofagene i Norge 

(2011); ”The department has a strong international reputation and in a number of areas may be 

considered to be internationally leading.”  Publisering og sitering øker raskere enn gjennomsnittet av 

fakultetes andre institutter, studenttilstrømningen er god og det er en økende interesse for geofagene.  

 

Observasjoner i felt, laboratoriearbeid, eksperimenter og matematiske modeller er alle viktige deler av 

moderne naturvitenskap.  Det er viktig for instituttets forskere å bidra til en faglig utvikling av alle 

disse feltene. Moderne teknologi bidrar til stor datafangst fra observasjoner og analytisk arbeid. Store 

datamengder krever en beregningsorientert tilnærming, slik at dette vil være et viktig satsingsfelt for 

instituttet i strategiperioden. Dagens samfunnsmessige utfordringer innen energi, ressurser, klima og 

miljø er preget av komplekse problemstillinger som krever en forskningsmessig tilnærming der økt 

bruk av tverrfaglighet og flerfaglighet er viktig for å lykkes.  

 

 

 

 

 

Visjon for strategiperioden 

Institutt for geofag skal utføre forskning, utdanning og formidling av høy kvalitet innen 

prioriterte områder av geofagene, både innen fagområder der vi har spesielle 

forutsetninger og innen fagområder som har stor samfunnsmessig betydning 
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For å beholde og utvikle vår posisjon som et godt og produktivt forsknings- og studiested skal våre 

kjennetegn være at vi: 

- står for fornyelse av geofagene, med evne til tverrfaglighet, nytenkning og dristighet 

- har kompetanse innen sentrale områder av geofagene av stor samfunnsmessig relevans 

- deltar aktivt i viktige nettverk nasjonalt og internasjonalt og er en anerkjent 

samarbeidspartner 

- deltar aktivt i forskningspolitisk arbeid 

- har moderne forskningsinfrastruktur 

- har en attraktiv forskerutdanning 

- er et attraktivt studiested, med stor tilstrømning av studenter og høy gjennomføringsgrad 

og studier med god balanse mellom teori og praktiske ferdigheter 

- er et attraktivt arbeidsted med kompetente støtte- og servicefunksjoner for ansatte og 

studenter 

 

Viktige utfordringer for instituttet i strategiperioden er å ha en god økonomi slik at vi kan:   

- rekruttere strategisk viktig kompetanse  

- ha forskningsinfrastruktur som gjør oss i stand til å drive banebrytende forskning 

- ha tilgang til hensiktsmessige lokaler og tilstrekkelige med arealer 

- ha tilstrekkelig laboratorie- og feltundervisning av høy kvalitet 

- ha gode administrative støttefunksjoner 
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Kort om instituttet 

Instituttet er per 2014 organisert i fem seksjoner, der tre seksjoner er dispilinorienterte og to er 

tematisk orientert. De disiplinorienterte er meteorologi og oseanografi (MetOs), geografi og 

hydrologi (NGH) , og geologi og geofysikk (GG). De tematiske er Senter for jordens utvikling og 

dynamikk  (CEED) og Geologiske prosessers fysikk (PGP). CEED er et senter for fremragende 

forskning (SFF) (2013-2022), mens PGP er fortsettelsen av et avsluttet SFF senter (2003-2013). 

Geografi og hydrologi: Innen geografi fokuseres det på høyalpine eller kalde strøk og sentrale 

forskningstema er breer (massebalanse og dynamikk), permafrost (utbredelse og dynamikk) og 

utvikling av landformer i rom og tid. Den hydrologiske forskningen er orientert mot 

overflateprosesser og estimering av vannbalanseelementer som nedbør, fordampning og 

avrenning på ulik skala og i ulike deler av verden. Sentralt står kvantifisering av observerte 

endringer og hvordan et mer variabelt og endret klima vil påvirke vannbalansen og forekomsten 

av ekstremer. Geomatikk omhandler digital behandling av stedfestet informasjon, og inkluderer 

fjernanalyse fra satellittbilder og flyfoto.  

Meteorologi og oseanografi: Innen meteorologi fokuseres det på atmosfærekjemi, skyfysikk og 

synoptiske meteorologi, med vekt på klima. Dette omfatter betydningen av kort-levde 

klimadrivere (gasser og partikler) for solinnstråling og klima, effekter av vulkanutbrudd, 

modellering av skyer, forflytting av stormbanen og "geoengineering". Den oseanografiske 

forskningen fokuserer på turbulens, Lagrange (partikkel) transport i havet og storskala 

havstrømmer som Golfstrømmen og termohalin sirkulasjon. 

Geologi og geofysikk: Seksjonen dekker alle de klassiske geologiske disiplinene fra organisk og 

uorganisk geokjemi til petrologi og mineralogi, geofysikk og seismologi, petroleumsgeologi og 

anvendt geofysikk, strukturgeologi og tektonikk, (mikro) paleontologi og stratigrafi og 

miljøgeologi. Forskningen er fokusert omkring geologiske prosesser fra jordoverflaten til 

mantel/kjerne overgangen.   

CEED er viet fundamentale spørsmål knyttet til forståelsen av jordens dynamikk, jordens indre 

prosesser og klima- og miljøkriser gjennom geologisk tid. CEED studerer også jordens 

naboplaneter som er viktige sammenligningsobjekter for mer viten om vår egen planet. 

Målsetningen med CEED er å undersøke og etablere mekanismene som knytter vulkanisme og 

deformasjon nær Jordas overflate til prosesser i den dype mantelen.  

PGP er en tverrfaglig forskningsgruppe som er tett knyttet opp til forskere på Fysisk institutt. 

PGPs forskning er fokusert på dynamiske prosesser i jordskorpen, og spesielt hvordan 

jordskorpens utvikling og jordskorpens ulike mønstre blir styrt av koblingene mellom strømning 

av ulike fluider, kjemiske reaksjoner og deformasjonsprosesser. 
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Våre mål i strategiperioden 

 

Instituttets strategi er organisert etter strukturen i UiOs Strategi 2020 men har også fundament i det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultets strategidokument Visjon 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et grensesprengende universitet 

Mål: Instituttets forskning skal holde høy internasjonal standard, og kvalitet skal prioriteres før 

kvantitet. Prosessforståelse frembrakt gjennom kobling av feltobservasjoner, laboratorieforsøk 

og matematisk/statistiske metoder og modeller skal kjennetegne instituttets forskning 

  

Tiltak: 

 Rekruttere bevisst med tanke på å etablere sterke forskerteam som behersker teori, 

eksperimentell virksomhet, modellering og feltarbeid 

 Prioritere tilgang til analytiske og eksperimentelle fasiliteter, kapasitet og kompetanse innen 

tungregning som støtter forskningen, og observasjoner i felt 

 

Mål: Institutt for geofag skal være en etterspurt samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt 

Tiltak: 

 Våre forskergrupper skal drive grunnforskning av høy kvalitet samt forskning av stor 

betydning for samfunnet (nasjonalt og internasjonalt) 

UiOs Strategi 2020 har følgende mål: 
1. Et grensesprengende universitet: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, 

utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 

2. Læringsuniversitetet: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de 

fremste internasjonale læresteder. 

3. Et samfunnsengasjert universitet: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid 

bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store 

samfunnsutfordringer. 

4. Et handlekraftig universitet: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, 

slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene. 

5. Det gode universitetet: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal 

realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. 

http://www.mn.uio.no/
http://www.mn.uio.no/
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 Våre forskergrupper skal organiseres slik at de fremmer innovativ forskning og legger 

forholdene til rette for nytenkning og synergier på tvers av organisasjonsstrukturen 

 Tverrfaglige akser og tverrinstitusjonelle nettverk skal brukes til aktiv fornyelse av vår egen 

forskning nasjonalt og internasjonalt 

 Samarbeid på tvers av instituttene på UiO, med andre akademiske geofagmiljøer i Norge og 

med instituttsektoren (spesielt gjennom CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn), er 

muligheter som skal utvikles og utnyttes 

 Videreutvikle mulighetene innen IL (Industrial Liaison) som er et samarbeids- og 

kontaktorgan mellom industrien og instituttet 

 Legge til rette for at både våre egne forskere og internasjonale partnere ser det som naturlig å 

legge ledelse av store samarbeidsprosjekter til instituttet 

 Støtte og oppfordre våre forskere til å delta i sentrale internasjonale nettverk og 

organisasjoner, og se til at de representerer både sin gruppe, instituttet og UiO i slike 

sammenhenger 

 Ved rekruttering av vitenskapelig personell skal det legges stor vekt på evne til å fornye faget, 

etablere internasjonale nettverk og generere nye prosjekter 

 

Læringsuniversitetet 

Mål: Bachelorprogrammene våre skal gi studentene et bredt og solid fundament i geofag og 

tilstøtende basisfag. Programmene skal ha høy kvalitet og være ettertraktet, og gi et godt 

grunnlag for videre studier, forskning og arbeidsliv. 

Tiltak: 

 Studentene våre skal få en solid tverrfaglig bakgrunn og et godt grunnlag for å velge 

spesialisering 

 Begynneremnene skal ha våre beste forelesere og ha undervisning både i felt og i laboratorier  

 Kvantitative og ferdighetsrettede aspekter av undervisningen skal styrkes og bruk av 

dataverktøy og modellering skal innføres på et tidlig stadium i utdannelsen 

 Bachelorprogrammene våre skal forenkles slik at valgmulighetene (studiespesialisering) blir 

tydeligere 

 Frafall av studenter skal reduseres og gjennomføringsgraden skal økes ved god oppfølgning 

tidlig i studiet 
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 Styrke informasjons- og rekrutteringsarbeidet mot skolene, videreutvikle samarbeidet med 

Naturfagsenteret og NHM, og utvikle den nyetablerte skolelabben på instituttet 

 Sikre studentene arealer for faglig samarbeid og sosiale møteplasser 

 Støtte og oppmuntre studentene til å organisere fagsosiale aktiviteter 

 

Mål: Masterprogrammet vårt skal være ettertraktet nasjonalt og internasjonalt, kandidatene 

skal være etterspurt i arbeidsmarkedet og godt kvalifisert til PhD studier 

Tiltak: 

 Sikre at studentene har tilgang til førsteklasses lærings- og forskningsinfrastruktur 

 Etablere gode rutiner for å sikre opptak av de beste internasjonale studentene 

 Sikre god utnyttelse og fordeling av veilederkapasitet, internt og eksternt  

 Strukturere og forbedre masterprogrammene slik at valgmulighetene blir tydeligere  

 Sikre at det finnes fagsosiale arealer og møtesteder for studenter og lærere 

 Legge til rette for flere masteroppgaver i samarbeid med næringsliv, forskningsinstitutter, 

forvaltning og offentlig sektor 

 Øke kontakten mellom studenter og potensielle arbeidsgivere  

 

Mål: PhD-utdanningen ved Institutt for geofag skal være en internasjonalt anerkjent 

forskerutdanning innen geofag 

Tiltak: 

 Integrere stipendiatene tett i forskergruppene 

 Etablere og vedlikeholde et stipendiatnettverk 

 Pliktarbeidsfunksjonen skal utnyttes til felles nytte for stipendiater og instituttet 

 Kursporteføljen skal utvikles gjennom nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid 
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Et samfunnsengasjert universitet 

Mål: Institutt for Geofag skal vise den store samfunnsrelevansen av våre fagområder ved å 

bidra med kunnskap og kandidater til samfunnet 

Tiltak: 

 Aktivt støtte forskerdrevet formidling i media og for allmennheten  

 Delta på forskningspolitiske arenaer 

 Arbeide aktivt for å bedre dialogen og kontakten med Forskningsrådet og relevante 

programkomiteer  

 Videreutvikle kontakten med forvaltningen og forskningsinstitutter (gjennom CIENS og andre 

kontakter) og industrien (gjennom IL og andre kontakter) 

 Sikre at vår deltagelse i lektorprogrammet bidrar til oppdaterte og engasjerte skolelærere i 

geofag 

 

Et handlekraftig universitet 

Mål: Vi skal sørge for at instituttet har en solid og forutsigbar økonomi som gjør oss i stand til å 

gjennomføre forskning, utdanning og formidling av høy kvalitet 

Tiltak: 

 

 Vi skal til enhver tid ha så mange studenter som kapasiteten tilsier, og vi skal jobbe for at flest 

mulig av disse har normal studieprogresjon 

 Vi bør til enhver tid ha ekstern finansiering på minst 40% av instituttets totale omsetning  

 Vi skal i utgangspunktet ha et positivt nettobidrag fra alle våre prosjekter med mindre 

strategiske vurderinger (f.eks. utviklingsrettede NORAD støttede program) gir unntak fra dette 

 Våre prosjektledere skal ha profesjonell administrativ assistanse  

 

Mål: Vi skal løse de kritiske behovene for arealer  

Tiltak:  

 Våre lokaler skal være godt utnyttet og være funksjonelt innredet 

 Vi må sikre tilstrekkelige med arealer for funksjonell laboratoriedrift, senter- og 

storprosjektdrift og fagsosiale arenaer  



10 Strategi 2014 - 2020, Institutt for geofag, UiO  

 

 

 

 Vi må sikre tilstrekkelige arealer, kapasitet og rutiner for sikring av forskningsmateriale, både 

fysisk og digitalt 

 

Mål: Vi skal sikre at vi har moderne forskningsinfrastruktur 

Tiltak:  

 Instituttets forskere skal sikres tilgang til moderne forskningsinfrastruktur og -fasiliteter  

 Instituttets forskere skal sikres adgang til tilstrekkelig tungregnekapasitet og lagringskapasitet 

for vitenskapelig dokumentasjon 

 

Mål: Vi skal ha en effektiv administrasjon og gode tekniske tjenester som dekker instituttets 

behov 

Tiltak: 

 Vi skal ha teknisk og administrativt personell med høy kompetanse og god leveringskapasitet, 

som sørger for god flyt og gjennomførings av administrative rutiner og tekniske oppgaver  

 Vi skal samarbeide med overforliggende nivåer for å oppnå god arbeidsdeling og effektive 

prosesser 

 

Det gode universitet 

Mål: Institutt for geofag skal være en attraktiv arbeidsplass for alt personale 

Tiltak: 

 Personalledelse og -oppfølging skal styrkes, både hos instituttledelsen og avdelingslederne  

 Det skal tilstrebes en balansert fordeling av administrative oppgaver og verv, slik at ikke 

enkeltpersoner og grupper overbelastes 

 Alt personale skal ha tilgang til kompetanseutvikling 

 Etterstrebe god kjønnsbalanse på alle nivå i institusjonen og være en aktiv aktør i fakultetets 

likestillingsarbeid, herunder oppfølging på instituttnivå  

 Vi skal ha godt samarbeid og god teamfølelse mellom ulike grupper av ansatte ved instituttet  

– teknisk, administrative og vitenskapelige  –  for å øke arbeidsgleden og 

gjennomføringsevnen i alle prosesser 
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