
  

 

 

 

 

 

    Strategi for 2021 – 2025 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

    Strategi for 2021 – 2025 

 

     

 
 

 



2 Strategi 2021 - 2025, Institutt for geofag, UiO  

 

 

 

 

 

 

Forord 

 

Institutt for geofags strategi er et dokument som beskriver vår visjon og ambisjon for hvordan 

instituttet skal utvikle seg i årene framover, og hvordan vi skal jobbe mot disse målene. Strategien er 

grunnlaget for handlingsplaner som skal bidra til å oppfylle instituttets strategier.   

Strategien for perioden 2021 til 2025 har blitt til gjennom en lang prosess der alle deler av instituttet 

har vært involvert. I året 2020 måtte vi legge om fra fysiske møteplasser og gruppearbeid til digitale 

møterom med «breake-out» grupper. Det fungerte overraskende bra.  

Strategien er organisert etter strukturen i UiOs strategi 2030 Kunnskap – ansvar – engasjement: For 

en bærekraftig verden  det matematisk-naturvitenskapelige fakultets strategi Kunnskapsutvikling 

for en verden i endring – Realfag og teknologi mot 2030. 

Strategien har vært innom instituttets styre i flere omganger og ble endelig vedtatt på styremøtet 

6/2020.   

 

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

 

 

Blindern, 17. februar 2021 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

Instituttleder 

 

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

Strategi 2021-2025 — Den dynamiske jorda 
 

 

 

1. Visjon og ambisjoner 

Institutt for geofags hovedoppgave er å drive forskning, utdanning, formidling og innovasjon innen 

geofagene. Instituttet dekker hele bredden i geofagene; fra mantel- og litosfæredynamikk på jorda 

og andre planeter, til utviklingen av hydrosfæren, kryosfæren, atmosfæren og biosfæren, samt 

vekselvirkningen mellom disse. Instituttet er anerkjent nasjonalt og internasjonalt for denne brede 

kunnskapsbasen. 

Vår profil er sammensatt, men i dette mangfoldet ligger også et stort og unikt potensiale for 

nyskapning. Dagens samfunnsutfordringer er preget av komplekse problemstillinger som ofte krever 

tverrfaglighet og flerfaglighet for å finne løsninger. 

Som en del av Norges eldste og fremste universitet har vi et klart ansvar for å drive fremragende, 

nysgjerrighetsdrevet grunnforskning. Vi har også et ansvar for å bidra til forskningsbasert kunnskap 

med samfunnsmessig relevans knyttet til klima, miljø, energi, naturfarer og bærekraftig bruk av 

ressurser. Dette inkluderer å bidra aktivt til FNs bærekraftsmål. 

Instituttet har flere verdensledende forskningsgrupper som jobber med en bred forståelse av 

geofaglige prosesser. Instituttet har som mål å støtte forskningsgrupper som er fremragende eller 

lovende, og som lykkes med å skaffe store forskningsprosjekter med støtte fra Norges Forskningsråd, 

EU, ERC (European Research Council) eller andre finansieringskilder. For å kunne konkurrere på 

nasjonale og internasjonale arenaer om forskningsfinansiering innenfor instituttets prioriterte 

fagområder, er det behov for både høyt spesialiserte, disiplinære forskere og forskere som er 

motivert til å engasjere seg tverrfaglig. Når vi skal ansette nye personer i faste vitenskapelige 

stillinger, må vi søke etter kandidater som har vist at de allerede har suksess, eller at de har potensial 

til å ha suksess på nasjonale og internasjonale forskningsarenaer. Gode ansettelser vil bidra til å 

opprettholde og styrke ledende forskningsgrupper ved instituttet. 

Vår visjon er å øke vår kunnskap 

om den dynamiske jorda og 

planetene og bringe den videre til 

fremtidige generasjoner. 

Vår ambisjon for 

strategiperioden er å være blant 

de fem beste geofaglige 

instituttene i Europa. 
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Instituttet skal gi undervisning på tvers av et stort spekter av geofag. Vår utdanning skal være 

relevant for ulike karriereveier innen forskning og utdanning, næringsliv, offentlig administrasjon og 

rådgivning. Våre kandidater skal ha de nødvendige ferdigheter og kvaliteter som trengs for å lykkes i 

et fremtidig arbeidsmarked. 

Fakultetets visjon er at "kandidatene skal lykkes både faglig og profesjonelt" og at det skal utvikles en 

"kultur for læring". Våre undervisere skal utdanne kandidater for et fremtidig arbeidsmarked, der de i 

tillegg til geofaglig kunnskap har generiske ferdigheter og kompetanse innen blant annet 

beregningsorienterte metoder.  Våre undervisere skal være kjent med prinsippene for studentaktiv 

læring, og instituttet vil legge til rette for slik praksis ved å kontinuerlig utvikle og forbedre både de 

fysiske og digitale læringsmiljøene 

Feltarbeid, observasjoner, eksperimenter, målinger og modeller er alle viktige verktøy for geofaglig 

forskning og utdanning. Digitalisering, beregningsvitenskap og evne til å håndtere og analysere store 

mengder data er viktige elementer i all moderne forskning. Instituttet må ha nødvendig kompetanse 

på disse områdene, både blant vitenskapelige og tekniske ansatte. Dette er viktig for å kunne utføre 

fremragende forskning og gi undervisning av høy kvalitet. 

For å opprettholde og utvikle vår posisjon som et fremragende forsknings- og studiested, skal vårt 

institutt i strategiperioden: 

-        stå for en fornyelse av geofagene, med evnen til tverrfaglighet, nytenkning og dristighet 

-        utføre grunnleggende nysgjerrighetsdrevet og anvendt forskning på høyt internasjonalt nivå 

-        være et attraktivt studiested, med stor tilstrømning av studenter og høy grad av 

gjennomføring 

-        ha undervisere med et solid pedagogisk fundament, og bruke SoTL-prinsippene (Scholarship 

of Teaching and Learning) i utviklingen av våre kurs og studieprogrammer 

-        tilby en attraktiv forskerutdanning 

-        inkludere digital kompetanse i forskning og utdanning 

-        sikre tilgang til moderne forskningsinfrastruktur 

-        delta aktivt i forskningspolitisk arbeid 

-        være en attraktiv arbeidsplass med kompetente støtte- og servicefunksjoner for ansatte og 

studenter 

Viktige mål i strategiperioden er å: 

-        rekruttere vitenskapelig ansatte på høyt internasjonalt nivå 

-        legge til rette for karriereutvikling for alle ansatte, både faste og midlertidige 

-        rekruttere flere nye studenter, øke fullføringsprosenten på alle nivåer,                                      

         inkludert på PhD-nivå 

-        sikre tilgang på laboratorier og feltundervisning med høy kvalitet 

-        ha tilgang til hensiktsmessige lokaler og tilstrekkelige med arealer 

-        sikre instituttets økonomi 

 

I strategien for UiO - Strategi 2030: Kunnskap - ansvar - engasjement: For en bærekraftig verden har 

UiO som mål å være blant de beste europeiske universitetene. Spesielt har universitetet som mål å 
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styrke sin posisjon som et internasjonalt ledende forskningsuniversitet gjennom nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid på tvers av forskning, utdanning, formidling og innovasjon. 

I strategien til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) - Kunnskapsutvikling for en verden i 

endring - vitenskap og teknologi fram mot 2030 - er fakultetets ambisjon å være blant Europas 

ledende forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer. 

Det er instituttets oppgave å utvikle en strategi for å nå disse målene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UiOs strategi 2030 Kunnskap – ansvar – engasjement: For en bærekraftig verden 

UiO skal: 

 fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

 utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

 styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

 være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 

 

MNs Strategi: Kunnskapsutvikling for en verden i endring – Realfag og teknologi mot 2030 

Grunnmuren er den frie og uavhengige tanke 

 Forspranget ligger i forskningen: Fakultetet skal møte fremtidens utfordringer                      

gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå 

 Kultur for læring: Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt 

 Kunnskap i bruk: Våre fagmiljøer skal være de fremste samarbeidspartnere                                  

for næringsliv og enheter i offentlig sektor 

 Menneskene i sentrum: Fakultetet skal være en attraktiv og inkluderende arbeids-                    

og studiested. 

 

https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/#4
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2. Geofag for fremtiden 

Verden står foran akutte utfordringer knyttet til bortfall av naturmangfold og raske klimaendringer. 

Geofaglig viten lokalt, regionalt og globalt er avgjørende for å forstå hvordan vi kan verne miljøet til 

lands, til vanns og i atmosfæren. Utfordringene fører til økt etterspørsel av mineralske 

naturressurser, noe som igjen kan gi bortfall av viktig natur for artsrikdommen på kloden. 

Klimaendringene vil føre til større hyppighet av naturkatastrofer som flom og tørke, ras, og 

forurensing av naturmiljøet. 

For å bidra til å forstå og løse de globale utfordringene, er det viktig at vi har en grunnleggende 

forståelse av planetens dynamiske natur på all tidsskalaer. Vår kunnskap må omfatte det å forstå 

romlige prosesser på subatomær til planetær skala, til utviklingen av selve jorda og livet på jorda, til 

den komplekse dynamikken og interaksjonene mellom de ulike komponentene i jordsystemet. I dette 

arbeidet observerer og modellerer vi prosesser som forbinder jordens sfærer: litosfæren, 

hydrosfæren, kryosfæren, atmosfæren og biosfæren over en vid skala i tid og rom.  

FNs Bærekraftsmål har som formål å sikre økonomisk og sosial likestilling innen 2030, samtidig som vi 

skal håndtere klimaendringer og bevare miljøet. Geofagene kan bidra til å løse de store 

miljøutfordringer knyttet til klimaendringer, miljøpåvirkninger, overgang til grønn energi, bærekraftig 

ressursbruk, tilgang til utdanning og mer. Bærekraftsmålene krever en helhetlig tilnærming for å løse 

samfunnsutfordringene og nøkkelen til dette er tverrfaglig forskning. 

Våre ambisjoner om at forskningen skal ha samfunnsrelevans skal reflekteres i vår utdanning fra 

bachelor, til master- og ph.d.-nivå. Vi utdanner studenter på tvers av de fire forskningsområdene ved 

instituttet: Den dynamiske jorda, Klimaendringer og det koblede jordsystemet, Miljøgeologi og 

Arktiske geofag. Vårt fokus skal være å forstå og finne løsninger på dagens utfordringer, og å bidra til 

en bærekraftig fremtid. 

Geofag er av natur tverrfaglig, og vårt mål er å arbeide for økt samarbeid på tvers av fag- og 

forskningsområder innen instituttet, og med andre forskningsfelt og forskningsgrupper utenfor vårt 

institutt. 

 

2.1. Den dynamiske jorda 

Både jordas indre og jordas overflate utvikler seg kontinuerlig under påvirkning av interne og 

eksterne krefter. Disse kreftene, sammen med et magnetfelt som har sin opprinnelse i jordas kjerne, 

er årsaken til at vår planet er beboelig for planter og dyr.  Konveksjon i mantelen og platetektonikk, 

sammen med erosjon og forvitringsprosesser bidrar både til å forme overflaten på planeten vår, 

påvirke klimasystemet og de globale elementsyklusene. Dette sammen med ekstreme hendelser som 

jordskjelv, vulkanutbrudd, nedising, flom, jordskred og meteorittnedslag fører til at topografien 

utformes, bergarter i jordskorpa blir endret og de globale transporter av elementer mellom sfærene 

påvirkes. Andre terrestriske planeter ligner jorda på mange måter, og kunnskap om andre planeter 

gir innsikt i vår egen planets fortid og fremtid. 
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Dynamiske geologiske og geomorfologiske prosesser som styrer utviklingen av jorden og andre 

terrestriske planeter er tema for forskere ved vårt institutt. Dette omfatter alt fra forskning på  

platetektonikk og jordas magnetfelt, til klimadrevne prosesser på jordoverflaten som erosjon og 

jordskred, prosesser som kan utgjøre stor skade og være en trussel mot samfunnet. I dette inngår 

også studier av deformasjon av bergarter fra mikroskala på mineralnivå til makroskala på 

kontinentalt nivå, kortsiktige og langsiktige effekter av hendelser som kan ha katastrofale effekter på 

samfunnet vårt (geofarer), prosessene for utveksling av elementer mellom væske og bergarter som 

er viktig for transport av elementer mellom de ulike sfærene på jorden, omvandling av bergarter og 

geodynamiske prosesser.  

Instituttet har en lang tradisjon innen geomatikk og geofysikk, dette er fagfelt der jordas 

overflatedynamikk og struktur under overflaten avdekkes i tid og rom. I dette inngår tverrfaglig 

forskning som kombinerer fysiske og konseptuelle modeller, analyser av store datasett, analytisk og 

eksperimentelt laboratoriearbeid. 

 

2.2. Klimaendringer og det koblede jordsystemet 

Klima er en integrert del av det komplekse koblede jordsystemet (Coupled Earth System), inkludert 

fysiske prosesser og biogeokjemiske sykluser.  Variasjoner i dynamikken og samspillet mellom jorda, 

havet, hydrosfæren, kryosfæren, biosfæren og atmosfæren har ført til flere alvorlige globale 

oppvarmings- og avkjølingsperioder gjennom jordas geologiske historie. Den nåværende globale 

oppvarmingen og den brå og mulig irreversible endringen i jordsystemet, representerer en av de 

virkelig store utfordringene for vårt samfunn. Det er viktig at vi forstår både de langsiktige og de 

raske prosessene som styrer klimaet for at vi skal kunne vurdere hva som driver klimaendringene og 

med det kunne forutsi konsekvensene av klimaendringer, samt å forstå klimaendringene på geologisk 

tidsskala.  

For å forstå (eller beregne) klimafølsomhet må vi kunne kvantifisere komplekse tilbakekoblings-

prosesser i tid og rom. Andre sentrale mål med klimaforskningen er å vurdere risikoen for raske 

irreversible endringer (vippepunkter), økt hyppighet av ekstreme episoder (stormer, 

oversvømmelser, tørke osv.) og konsekvenser av dette for miljøet og for samfunnet. 

Både paleoklima og dagens klimasystem med interaksjoner og tilbakekoblinger med jordas overflate 

er sentrale forskningsfelt på instituttet. Vi har sterke forskningsmiljøer som jobber med å forstå 

komplekse klimatiske prosesser, dette inkluderer atmosfærekjemi og -fysikk, hav- og 

havbassengdynamikk, snø, permafrost, isbrefysikk og hydrologiske prosesser. Kraftige datamaskiner 

med høy ytelse, større og mer omfattende datasett fra observasjoner, inkludert klimagassflukser fra 

naturlige økosystemer, er viktige elementer i den fremtidige klima- og jordsystemforskningen ved 

instituttet. Vårt mål er å videreutvikle koblede jordsystemmodeller (Earth System Models (ESM)). Vi 

ønsker tverrfaglig forskning på dette området, med spesiell fokus på jordas kalde områder (Alpine, 

Boreale og Arktiske områder). 

For å nå disse målene må vår sterke disiplinære kompetanse opprettholdes, samtidig som vi bidrar til 

nasjonale og internasjonale tverrfaglige konsortier for å utvikle en konkurransedyktig 

jordsystemmodell. Dette betyr at vi må ha tilgang til å utføre fysiske felt- og 
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laboratorieeksperimenter, samle inn nye feltdata og utvikle nye instrumenter og 

observasjonsplattformer og metoder som dataassimilering og maskinlæring.   

Vi vil også gå inn med en sterkere innsats mot havforskning, som et bidrag til FNs tiår 

for Havforskning for bærekraftig utvikling (2021-2030). 

 

2.3. Miljøgeologi 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bidra 

til FNs mål for redusert klimagassutslipp innen 2030. I dette arbeidet er geofagenes bidrag helt 

vesentlige for å lykkes. Bruken av mange typer naturressurser er nødvendig for utviklingen og for å gi 

menneskene i verden en bedre levestandard. En betydelig samfunnsutfordring i de kommende 

tiårene vil være å utvikle bedre og mer bærekraftig bruk av naturressurser, uten skadelige 

konsekvenser for klima- og naturmiljøet.  Vårt institutt er godt posisjonert for å drive forskning og gi 

utdannelse som er med på å løse disse utfordringene. 

Energiproduksjon er uløselig knyttet til geofagene. Både fornybar og ikke-fornybar energiproduksjon 

er i stor grad avhengig av kunnskap om vår dynamiske jord. Instituttets bredde i geofagene og vår 

erfaring med å jobbe tverrfaglig, er et veldig godt utgangspunkt for å forske på mange fasetter av 

energi fra vind, vann, sol og jordvarme til CO2-lagring til energiproduksjon. Instituttet har et etablert 

samarbeid med norsk vannkraftsektor og har gjennom årene bidratt med kompetanse og verktøy for 

å optimalisere effekten av denne ressursen. Oppvarming og avkjøling fra grunne 

grunnvannsreservoarer i urbane områder fra underliggende porøse og oppsprukne bergarter er 

underutnyttet i Norge. Dette er et område der vi kan bidra til vekst i miljøvennlig 

energiproduksjon. Samfunnet trenger metoder for å redusere konsekvensene av klimaendringer og 

menneskelig aktivitet, og et bidrag vil være en innsats for å optimalisere kilder til energi. 

God vannkvalitet har en egenverdi og er avgjørende for god økologisk tilstand i alle vannforekomster 

og er også et krav i nasjonal lovgivning og EU-lovgivning. Instituttet har sterk kompetanse innen 

hydrologisk modellering av overflatevann. Vi har også sterk kompetanse innen hydrogeologi med 

transport av væske gjennom geologiske systemer (løsmasser og fjell), inkludert geokjemiske 

reaksjoner under transport. Transport av forurensninger i jord, fjell og grunnvann, risikovurdering og 

tiltak for redusere miljøgifter, miljøeffekter av gruvedrift og håndtering av avgangsmasser, 

hydrologiske vurderinger ved utvikling av byer og tettsteder er alle områder der instituttet kan gi 

viktige bidrag innen forskning og utdanning. 

CO2-lagring som klimatiltak er i tråd med nasjonal strategi for å redusere utslipp av 

klimagasser. Instituttet har et gjennom flere 10-år bygget opp et data- og kunnskapsgrunnlag fra 

sedimentære bassenger i Nordsjøen og andre steder. Vi vil fortsette forskning mot geologisk 

reservoar som er egnet for lagring av CO2. I dette inngår også vurdering av sikkerhet og 

miljøovervåking, og å overføre kunnskap som er utviklet for offshore geologi til bruk i den grønne 

sektoren. 
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2.4. Geovitenskap i Arktis 

Den geografiske lokaliseringen og fordelingen mellom land og hav i Arktis, medfører at denne 

regionen spiller en avgjørende rolle for å forstå dagens og tidligere tiders klimautvikling og er en 

nøkkel til at jorda er beboelig for planter og dyr. Den arktiske havisen og snødekket, permafrosten og 

isbreene er sensitive for globale klimaendringer og påvirker både sirkulasjoner i havet og i 

atmosfæren. Avsmelting av arktiske isbreer og iskapper på land endrer mengden av vann i havet og 

representerer det største bidraget til global havnivåstigning med enorme og langvarige konsekvenser 

for kystområder over hele verden. Arktis er en av de viktigste og mest følsomme bidragsyterne til 

den globale karbonsyklusen med store implikasjoner for klimasystemet ved endringer i klima.  Tining 

av permafrost har i tillegg samfunnsmessige konsekvenser, ikke bare gjennom å slippe ut 

klimagasser, men også for kysterosjon og infrastruktur på land. 

I dag foregår klimaendringene på høye breddegrader raskere og kraftigere enn noen andre steder på 

jorda. Et varmere klima har allerede ført til varmere hav, tining av permafrost, økt tap av is fra breer 

og iskapper, redusert havis og snødekke. Disse endringene har betydelige konsekvenser, ikke bare for 

økosystemene og lokalsamfunn, men langt utover den arktiske regionen gjennom tilbakekoblinger 

med andre komponenter i jordsystemet. 

Svalbard er en arktisk øygruppe som er relativt lett tilgjengelig og som har god 

forskningsinfrastruktur. Svalbard er derfor et unikt, fullskala laboratorium for å studere arktiske 

geosystemer og interaksjoner med økosystemer og samfunn. Det sedimentære arkivet i Polhavet gir 

kunnskap om den tektoniske utviklingen av Arktisk og endring i klimaet fra varme perioder til kalde 

perioder i jordas historie de siste 10-15 mill år. 

Vi vil fortsette vår arktiske forskning i hele instituttets faglige bredde for å forbedre vår forståelse av 

de pågående og raske endringene som skjer i Arktis, spesielt på Svalbard, og se på utfordringene og 

mulighetene i et Arktis i endring. Vår faglige kompetanse innen geologi, geofysikk, glasiologi, 

klimaendringer, geodynamikk osv., vil bli brukt innenfor områder som er relevante for å forstå den 

geologiske utviklingen og klimautviklingen i Arktis og sammenhengen mellom disse endringene og 

påvirkningen på økologi og samfunn. Instituttet har et utstrakt samarbeid og faglig nettverk med 

forskningsgrupper fra andre arktiske land og vi deltar i en rekke europeiske og internasjonale 

vitenskapelige prosjekter rettet mot Arktisk. Vårt mål er å bidra innen arktisk forskning og utdanning 

for å støtte opp om flere av FNs bærekraftsmål. 

 

2.5. Infrastruktur 

Feltarbeid, observasjoner, eksperimenter, målinger og beregningsmodeller er alle viktige deler av 

geofaglig forskning. For å kunne utføre avansert forskning er det en forutsetning at vi har tilgang til 

moderne laboratorier og infrastrukturer på mange områder. 

- Geokjemiske og analytiske laboratorier 

Våre forskere har i dag tilgang til avanserte moderne laboratorier som blant annet «Goldschmidt-

laboratoriene» som omfatter avanserte geokjemisk analyser, analyser av mikrostrukturer og 

dateringer av mineraler og bergarter, «Ivar Giæver geomagnetiske laboratorium» for måling av 
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geomagnetisme, til spesifikke strålelinjer ved European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, 

Frankrike. Måleresultater fra atomskala til kontinentskala kombineres med modellering og 

maskinlæring for å få innsikt i hvordan elementer mobiliseres gjennom sedimentære, magmatiske og 

metamorfe prosesser på alle skalaer.  Høsten 2020 sendte vi en søknad til NFR INFRA om 

«Goldschmidt II», som har som mål å etablere et moderne laboratorium for studier på mikro- og 

nanoskala av mineraler, bergarter og andre materialer med relevans for forskning og industri. 

- Eksperimentelle laboratorier 

Eksperimenter er et grunnleggende viktig verktøy for å studere prosesser i naturen.  Gjennom 

kontrollerte eksperimenter i et lukket miljø kan vi kvantifisere og validere numeriske modeller for 

naturlige prosesser. Det er et mål for oss å videreutvikle våre eksperimentelle laboratorier. 

I vårt nye klimakammer kan vi simulere prosesser i kaldt klima, for eksempel faktorer knyttet til 

stabilitet i skråninger, snø og skyfysikk. I vår FrictionLab utfører vi avbildning av bergarter under 

deformasjon og vi bruker nøytrontomografi for å se på væskestrømmer i bergarter, mens ved 

OsloAnalogueLab gjør vi kvantitative simuleringer av ulike geologiske prosesser i jordskorpen. 

- Feltutstyr og installasjoner 

Observasjoner og målinger i felt er en forutsetning for å forstå prosesser i naturen, og er 

grunnleggende for forskning og undervisning innen geofag. Instituttet har lang og bred erfaring med 

undersøkelser og arbeid i felt. Dette omfatter blant annet geologiske, geomorfologiske og 

hydrologiske prosesser og samspillet mellom land, hav og atmosfære.  

Vi bruker geofysisk utstyr som kan gi informasjon om hvordan det ser ut under overflaten uten at vi 

tar fysiske prøver. Vi bruker også utstyr som er montert permanent i felt og som overvåker prosesser 

i bergrunnen, løsmasser, vann, snø og is og i atmosfæren over tid. Slikt utstyr er også en del vår 

deltagelse i Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS).   

Instituttet har tilgang til F/F Trygve Braarud som er eid av UiO og som opererer i Oslofjorden. Vi har 

ingen direkte tilgang til større fartøy for forskning i havområder i Arktisk og andre steder. Dette er en 

utfordring for videre utvikling av instituttets maringeologiske kompetanse. I årene som kommer vil 

det imidlertid være muligheter for marin forskning i regi av det internasjonale Ocean Discovery 

Program (IODP) som vil være vil være basert i europeiske farvann i en periode fremover. Dette gir en 

unik mulighet for UiO-forskere for omfattende maringeologisk forskning på oppsprekkingen mellom 

Amerika og Europa og de klimatiske konsekvenser av denne åpningen av nordøstre deler av 

Atlanterhavet.  

- Fjernmåling 

Instituttet har et nært samarbeid med European Space Agency (ESA) og NASA, som sikrer tilgang til 

globale satellittdata. I tillegg har vi investert i drone- og bakkebaserte observasjonsplattformer (laser, 

fotogrammetri) for å observere og kvantifisere dynamikken på jordoverflaten. I dette arbeidet er vi i 

forkant av internasjonal forskning, og bidrar til å utvikle modeller for å forstå jordsystemet og 

hvordan det responderer på endringer i klima. Instituttet har teknisk kompetanse innen fjernmåling 

og arbeider for å styrke dette vesentlig. 
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- Databehandlingsressurser med høy ytelse 

Fagområder som modellering av fysiske egenskaper i mineraler og bergarter, geofysisk 

fluiddynamikk, klima/jordsystem-modellering (NorESM), Big Data og maskinlæring har alle potensial 

til å forbedre geovitenskapelige modeller og dataanalyse. Tilgang til tungregneanlegg inkludert 

regningskraft og lagring av data, er grunnleggende for instituttets mulighet til å utvikle seg innen 

instituttets fire forskningsområder. Det er derfor viktig å utvikle og opprettholde kompetanse som er 

relevant for bruk av slike systemer, både hos tekniske personale og hos forskerne. Instituttet 

forvalter et mindre regneanlegg selv, men har også tilgang til den nasjonale infrastrukturen for 

tungregning (HPC).  Denne infrastrukturen administreres og drives av UNINETT Sigma2, og finansieres 

av Forskningsrådet og universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I nær fremtid vil 

EuroHPC bli en viktig infrastruktur for avansert geovitenskapelig modellering. 

  

 

3. Mål og tiltak 
For hvert av de fire hovedområdene i Fakultetets strategi: Forskning, utdanning, innovasjon og 

arbeidsmiljø er det formulert flere delmål. For hvert av delmålene har vi utarbeidet tiltak ved 

Institutt for geofag (GEO). 

 

3.1. Ledelsen ligger i forskning 

Mål: Fakultetet skal utvikle flere fagmiljøer som er internasjonalt ledende på sine områder. 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• tiltrekke, rekruttere og beholde de best mulige vitenskapelige ansatte 

• opprettholde vår brede og sterke produksjon av vitenskapelige publikasjoner                                  

både i omfang og vitenskapelig betydning 

• utnytte vår brede og sammensatte forskningsprofil til å utvikle og støtte tverrfaglig 

forskning og til å utvikle nye forskningsretninger 

• oppmuntre og støtte forskere og forskningsgrupper som utfører banebrytende forskning 

og som søker ERC, SFF, SFI, FME eller lignende 

• oppmuntre til og støtte deltakelse i viktige nasjonale og internasjonale vitenskapelige 

nettverk 

• oppmuntre og støtte internasjonal forskningsmobilitet 

• organisere instituttets seksjoner og sentre på en måte som fremmer fremragende 

forskning og legger til rette for innovasjon og synergi mellom faggruppene 

• respektere og implementere FAIR-prinsippene for vitenskapelige data 
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Mål: Forskerutdanningen skal styrkes og det skal tilrettelegges for karriereutvikling for unge forskere. 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• etablere og utvikle et nettverk for PhD-kandidater ved instituttet 

• etablere et system for karriereveiledning for unge forskere, med intern mentor 

• legge til rette for at PhD-kandidater og postdoktorer kan delta i undervisning og veiledning 

(master og doktorgrad) 

• påse at pålagt arbeid for PhD-kandidater og postdoktorer brukes til                                            

felles beste på instituttet 

 

 

Mål: Fakultetet skal delta i utviklingen av viktig forskningsinfrastruktur, både nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• investere i moderne infrastruktur i prioriterte forskningsområder 

• sikre tilgang til nasjonale og internasjonale forskningsfasiliteter av høy kvalitet, inkludert 

laboratorier, forskningsfartøy og feltutstyr, og tilgang til avanserte tungregneanlegg og 

lagringsdatabaser for vitenskapelig data 

• ha en aktiv bruk av leiesteder 

• være proaktive for å søke midler til egen forskningsinfrastruktur, lokalt og nasjonalt, og    

delta i søknader om større forskningsinfrastrukturer sammen med andre 

 

3.2. Kultur for læring 

Mål: Utdanningene skal holde et høyt internasjonalt nivå og være tett koblet til forskning, både faglig 

og pedagogisk. 

 

Dette betyr at GEO vil:  

 sikre at studentene våre får en solid basis i grunnleggende fag og får en god innføring i       

    tverrfaglige forskning 

• bruke vår deltagelse i Sentere for Fremragende Utdanning (SFU; iEarth, CCSE) for å styrke  

    den pedagogiske kompetansen blant våre undervisere 

• sikre at undervisningen har et solid pedagogisk grunnlag, og at prinsippene for Scholarship    

    for Teaching and Learning (SoTL) brukes i utviklingen av kurs og studieprogrammer 

    øke gjennomstrømningen av bachelor- og masterstudenter 

• sikre at begynnerkursene i geofag er motiverende og har våre beste forelesere, og at det 

    blir gitt undervisning både i felt og i laboratorier 

• sørge for at det er en kontinuerlig utvikling og naturlig progresjon fra nybegynnerkurs til    

    videregående kurs i våre studieprogrammer 
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• invitere studentene til å delta i alle prosesser som utvikler kurs og programmer ("Studenter  

    som samarbeidspartnere i undervisningen") 

• inkludere kvantitative og praktiske øvelser sammen med digitale verktøy og  

    beregningsmetoder (koding, datavitenskap og numerisk modellering) på et tidlig stadium i  

    utdanningen, etter prinsippene i "Computing in Science Education" 

• sikre for at studentene har tilgang til førsteklasses lærings- og forskningsinfrastruktur 

 

 

Mål: Fakultetet skal rekruttere faglig motiverte studenter og gi tilbud til studenter med særlig høy 

læringsevne. 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• etablere gode rutiner for å sikre opptak av de beste nasjonale og  

    internasjonale studentene 

• øke kontakten mellom studenter og arbeidsliv innenfor forskning og utdanning, næringsliv 

    og industri, offentlig forvaltning og rådgivende selskaper ved å legge til rette for  

    masteroppgaver og utvikle og innføre praksisstudier for bachelorstudenter med utvalgte    

                   samarbeidspartnere fra arbeidslivet 

• sikre god utnyttelse og fordeling av veilederkapasitet, internt og eksternt 

• sørge for at studentene våre har et godt grunnlag for å velge spesialisering på master 

• forbedre strukturen på masterprogrammene 

• øke rekrutteringen av studenter til våre bachelor- og masterprogrammer 

• arbeide for å integrere samfunnsperspektiver og bærekraftsmålene i vår utdanning 

 

 

Mål: Internasjonalt samarbeid skal styrkes og utdanning av fremtidige lærere prioriteres 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• utvikle en kursportefølje gjennom nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid 

• utnytte mulighetene som gis gjennom våre forskerskoler (f.eks. DEEP, CHESS, NPI) 

• sørge for at vår deltakelse i lektorprogrammet bidrar til oppdaterte og engasjerte 

    skolelærere i geofag 

 

 

3.3. Kunnskap i bruk 

Mål: Fakultetet skal legge til rette for innovasjon fra forskning og gi studenter god skolering i 

innovasjon og entreprenørskap. 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• sørge for at studentene våre er kjent med tilbudene som gis på fakultetet innen  

    entreprenørskap 

• involvere studenter i pågående innovasjons- og forskningsaktiviteter ved  
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          instituttet / fakultetet 

 

 

Mål: Fakultetet skal utvikle strategisk samarbeid med bedrifter og enheter i offentlig sektor 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• opprettholde og styrke eksisterende relasjoner til offentlige og private selskaper,  

    og inngå samarbeid med nye partnere gjennom prosjektsamarbeid 

• utvikle strategisk samarbeid med forskningsinstitutter gjennom avtaler og 

    prosjektsamarbeid, spesielt med tanke på arbeidsmarkedet for våre kandidater 

• utvikle forskningsprosjekter med relevans for samfunnet,  

    særlig med tanke på Horizon Europe-programmet 

 

 

Mål: Allmennrettet formidling av forskning og aktiv deltagelse i samfunnsdebatten skal støttes 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• støtte formidling i media og til allmennheten 

• støtte deltakelse på forskningspolitiske arenaer 

• støtte deltakelse i norske og internasjonale organisasjoner  

    som er relevante for instituttets fagomåder 

• ha dialog og kontakt med Norges Forskningsråd og relevante programkomiteer 

 

3.4. Fokus på mennesker 

Mål: Fakultetet skal arbeide med alle vesentlige aspekter knyttet til utvikling av et fremragende 

arbeids og studiemiljø. 

 

Dette betyr at GEO vil: 

• ha godt samarbeid og en god lagånd mellom tekniske,  

    administrative og vitenskapelige ansatte og studentene 

• fortsette å arbeide for kjønnsbalanse og mangfold 

• ha tydelig retningslinjer og trygge rutiner for å rapportere kritikkverdige forhold 

 

Personale: 

• ha teknisk og administrativt personell med høy kompetanse og god leveringskapasitet 

• sikre god flyt og gjennomføring av administrative rutiner og tekniske oppgaver 

• ha profesjonell teknisk-administrativ assistanse for å støtte prosjektledere 

• at alle ansatte skal ha bedre kjennskap til instituttets forskningsaktiviteter  

    og hvem som jobber her  

• utarbeide rutiner for å ta imot nyansatte, spesielt de fra andre land,  

    og gi støtte gjennom  hele ansettelsestiden 
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Studenter: 

• sikre områder for faglig samarbeid og sosiale møteplasser for studentene,                                    

    spesielt en ny “GÆA-kjeller” 

• støtte og oppmuntre studenter til å organisere profesjonelle og sosiale aktiviteter 

 

Lokaler: 

• ha effektivt utnyttet og funksjonelt innredede lokaler 

• sikre tilstrekkelige arealer for profesjonelle og sosiale møteplasser 

• sikre tilstrekkelige arealer for funksjonell laboratoriedrift og vedlikehold av feltutstyr 

• sikre tilstrekkelige arealer, kapasitet og rutiner for lagring av forskningsmateriell,                        

    både fysisk og digitalt 

 

Økonomi: 

• arbeide mot en positiv økonomisk balanse og ha en buffer som tilsvarer                                       

    10 % av grunnfinansieringen 

• ha ekstern finansiering på minst 50% av instituttets totale omsetning 

• ha et positivt nettobidrag fra alle våre prosjekter,  

    med mindre strategiske vurderinger gir unntak fra dette 

 

 

Mål: Økt fokus på rekrutteringsprosesser, likeverd og mangfold, ledelse, organisasjonsutvikling og 

utvikling av digital kompetanse for alle ansatte og studenter. 

Dette betyr at GEO vil: 

• fokusere på mangfold ved nyansettelser 

• fokusere på personalledelse og personaloppfølging på alle nivåer 

• ha opplæring og livslang læring som en integrert del av personaloppfølgingen 

• tilstrebe en god balanse mellom arbeid og privatliv på alle nivåer i organisasjonen 
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