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Forord
 
Felles for ansatte ved Institutt for geovitenskap (GEO) er utøvelsen av kunnskapsba-
sert forskning, innovasjon, utdanning, faglig integrasjon og tematisk problemløsning.  
Med basis i grunnleggende geofaglige disipliner er målet å videreutvikle og formidle 
geofaglig prosessforståelse, med et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. 
 
Selv om avstanden fra grunnforskning til anvendelse er liten innenfor geofagene, har instituttet et 
spesielt ansvar for å ivareta grunnforskningen. Dette må skje i samspill mellom det vitenskapelige 
handlingsrommet enkeltforskeren skal ha og instituttets ansvar for målbare krav og prosjektgjennom-
føring innen rammene for tilgjengelige ressurser. Undervisning og støttetjenester er instituttets ansvar. 

Bakgrunn

Institutt for geovitenskap (GEO) er ett av åtte 
institutter ved det Matematisk-Naturviten-
skapelige Fakultet ved Universitetet i Bergen 
(UiB). 

Ny strategi er utviklet i samspill med UiBs over-
ordnede strategi, fakultetets strategiplan og an-
dre relevante nasjonale strategier. Parallelt med 
strategiarbeidet har det skjedd store endringer 
som har påvirket behovet og retningen for 
geofaglig kunnskap i samfunnet – blant annet 
et vanskeligere arbeidsmarked, mer synlige ef-
fekter av klimaendringene og tiltagende etter-
spørsel for energiomstilling. I tillegg ser vi at 
konkurransen om forskningsmidler og menne-
skelige ressurser har blitt skjerpet.  

Strategien til GEO er basert på de nevnte ram-
mebetingelsene. Det konkrete arbeidet startet 
ved at alle ansatte deltok på et strategiseminar 
vinteren 2015. I ettertid ble det nedsatt en ar-
beidsgruppe hvor fem yngre, faste vitenskape-
lige ansatte (36–45 år) deltok. Disse fikk ansvar 
for å utarbeide førsteutkastet til en ny strate-
gi. Arbeidsgruppen hadde relativt frie hender 
i måten å drive prosessen på, og sto fritt til å 
diskutere med kollegaer eller ta det mer formelt 
opp i respektive forskningsgrupper. I tillegg for-
pliktet de seg til møter med to referansegrupper, 
utnevnt av ledergruppen på GEO. 

Den vitenskapelige referansegruppen besto av 
seks professorer – alle med lang fartstid, men 

ulik erfaring og faglig profil. Den tekniske ref-
eransegruppen besto av seks fagpersoner med 
varierende bakgrunn og arbeidsoppgaver. I 
tillegg har Programstyret og Forskerutdan-
ningsutvalget kommet med innspill. Sammen 
med innspillene fra strategiseminaret, danner 
disse et bredt og godt forankret grunnlag for 
GEOs nye strategi. Ledergruppen har derfra 
jobbet videre med strategien, som ble ferdigstilt 
vinteren 2016.

Strategien ble godkjent av instituttrådet 9. mai 
2016.

Bergen 9. mai 2016

Gunn Mangerud
Instituttleder
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Innledning
Instituttets overordnede mål er å utvikle ny 
kunnskap om, og forståelse for jordas op-
pbygning på alle skalaer – deriblant dannelses 
historien og drivkreftene som bidrar til jordas 
dynamiske oppførsel. Forskningen ved GEO 
fokuserer på de polare områdene, særlig Arktis. 
Kunnskapen formidles gjennom instituttets ut-
danning og gjennom veiledning av bachelor-, 
master- og PhD-kandidater, samt nasjonale og 
internasjonale publikasjoner og forskningsfor-
midling. GEO er en av Norges viktigste lev-
erandører av kandidater, grunnforskning og 
forskningsresultater til industri, akademiske in-
stitusjoner og forvaltning innen samfunnsom-
råder som f.eks. energi, klima og ressursforvalt-
ning. 

Flere av forskningsgruppene ved instituttet har 
et høyt internasjonalt renommé og høyt rang-
erte internasjonale samarbeidspartnere. Samti-
dig må vi erkjenne at det er varierende kvalitet 
innen de ulike fagområdene ved GEO – også 
hva forskning angår. Et hovedmål er derfor å 
heve kvaliteten på instituttets virksomhet som 
helhet. 

Ny innsikt – tidløs kunnskap

GEOs infrastruktur rommer avanserte labora-
torier innen et bredt spekter av geokjemiske og 
geofaglige analyser, modellering og prosesser-
ing, samt utstyr for geologiske og geofysiske un-
dersøkelser i liten og stor skala – både til lands 
og til vanns. I tillegg har GEO tilgang til ulike 
forskningsfartøy for innsamling av data til for-
sknings- og undervisningsformål. 

Instituttets strategi supplerer fakultetets strate-
gi på overordnet nivå; her er «marin», «kli-
ma» og «energi» nøkkelord. Ny kunnskap med 
fundamental betydning for samfunnet – som 
forståelse av mekanismene bak klimaendringer, 
de samfunnsmessige utfordringene i kjølvannet 
av disse, og spørsmål om hvordan man hånd-
terer et stadig økende behov for energi og min-
eralressurser – vil være viktige tema i GEOs 
undervisnings- og forskningsportefølje. GEOs 
ambisjon er å være en viktig bidragsyter til 
kunnskapsutvikling på disse områdene. 

Strategien til GEO skal følges opp gjennom 
årlige handlingsplaner som angir prioritering 
av innsatsområder det aktuelle året. 
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Visjon
GEO skal drive grunnforskning med fok-
us på ressurser, energi, klima, geofarer 
og miljø i et forskningsmiljø som fostrer 
kvalitet og innovasjon. GEO skal være et 
fremragende lærested – med studentene i 
sentrum.

Kunnskap om jorda er viktig som beslutnings-
grunnlag for spørsmål angående bl.a. energi, 
klima, demografi, geofarer, arealplanlegging 
og ressurser. Gjennom forskning, innovasjon 
og undervisning skal GEO tilføre samfunnet 
geofaglig kunnskap og kompetanse som skal 
bidra til å løse utfordringene Norge og verden 
står ovenfor – både i dag og i fremtiden.

GEO skal være et dynamisk forskningsmiljø 
som med utgangspunkt i instituttets nåværen-
de faglige profil også ser muligheter og anven-
delsesområder på nye felt og innen nye forsk-
ningstrender. Forskningen og kandidatene våre 
skal være etterspurte og skal bidra med kritisk 
kompetanse som er viktig for utvikling av et 
bærekraftig samfunn. GEO har derfor ambis-
joner om å styrke de grunnleggende disiplinene 
våre og samtidig være med på å utvikle nye for-
skningsretninger – gjerne med tverrfaglig inn-
retning. 

GEO skal bidra til å skape tverrfaglige fagmiljø 
på internasjonalt nivå innen følgende fire om-
råder, som alle er støttet opp av omfattende for-
skingsinfrastruktur: 

1. Ressurser
Økende befolkning og teknologiske fremskritt 
skaper økt behov for kunnskap om georessurs-
er. Å lykkes med dette vil være avgjørende for 
å kunne forvalte våre naturgitte ressurser på 
en god og langsiktig måte. Økt produksjon av 
fornybar energi fra solceller og vindmøller for-
drer for eksempel økt tilgang til en rekke met-
aller og mineralske råstoff. 

GEO bidrar med essensiell kunnskap om ber-
garter og mineraler i dyphavet og på land, men 
også om vann og ulike energiformer. Gjennom 
grunnleggende kunnskap om jordas oppbyg-
ging og utvikling vil vi bidra med viktige beslut-
ningsgrunnlag til bruk i utvinning og planleg-
ging – både på land og i marine miljø.   

2. Energi
Verden vil ha behov for bærekraftige og mer ef-
fektive energiløsninger. Velferden vår avhenger 
av ny kunnskap som kan bidra til energiomstill-
ing. En stor del av kuttene i klimagassutslipp 
skal komme fra fornybar energi og energieffek-
tivisering. Kompetansen som er bygd opp gjen-
nom petroleumsrelatert forskning vil bli viktig i 
denne omstillingen.

GEO vil bidra med essensiell kunnskap i ener-
giomstillingsfasen, særlig gjennom forskning 
knyttet til ulike energiformer – eksempelvis ge-
otermi, vannkraft og på felt som CO2-lagring. 
Samtidig vil GEO bidra med kunnskap av be-
tydning for petroleumsnæringen. 

3. Klima
Forståelse av jordsystemet, måten ulike kompo-
nenter virker sammen på, og hvordan geo- og 
biosfære har virket sammen gjennom tid, er 
kritisk for å forstå klimaet på jorden. GEO er 
ledende på forskning om fortidsklima; dette er 
essensiell kunnskap for å kunne forutse klimaet 
i framtiden. 

Ettersom klimaendringene vil føre til store be-
hov for tilpasning, er vår forskning om jordas 
oppbygging og geologiske prosesser viktig for 
å møte utfordringene. Forståelsen av de geolo-
giske prosessene gjennom ulike tidsperioder og 
klimaregimer er avgjørende for å forstå frem-
tidens klima og miljø. Studier av geologiske 
arkiv fra både havet og landjorden er et fokus-
område for GEOs klimaforskning.  
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4. Geofarer og miljø
Den globale befolkningsveksten gir utfordringer 
for miljøet på jorda. GEO skaper forskningsba-
sert kunnskap som vil være viktig beslutnings-
grunnlag for arbeid med geofarer – inkludert 
jordskjelv, skred på land og undersjøiske ras, 
flom og flodbølger – samt for (dyp)marine mil-
jø med naturlige lekkasjer av CO2, metan og 
tungmetaller. 

Kunnskap om jorda er viktig i spørsmål 
vedrørende bl.a. demografiske forhold, van-
nforekomster, gruvedrift, deponering og ar-
ealplanlegging. GEOs tverrfaglige fokus gjør 
instituttet godt egnet til å være en ledende nas-
jonal og internasjonal institusjon for forskning 
på disse sentrale samfunnsutfordringene. 

---

GEOs visjon er konkretisert i de påfølgende 
kapitlene, med mål og tiltak som skal realisere 
denne. Hvert av de fire områdene forskning, 
utdanning, formidling og arbeidsmiljø har en 
overordnet visjon, oppsummert som følger: 

GEO skal: 
•	 Frembringe grunnleggende og innovativ 

geovitenskapelig forskning av ypperste 
kvalitet, for å levere kunnskap som skal 
bidra til å løse samfunnets utfordringer og 
behov – i dag og i fremtiden.

•	 Utdanne studenter til å bli engasjerte, 
kritiske tenkende samfunnsborgere, rel-
evante for arbeidslivet og godt rustet til å 
bidra til å løse det 21. århundrets største 
utfordringer innen ressurser, miljø, energi 
og klima. 

•	 Drive aktiv, forskningsbasert kunnskaps-
formidling preget av troverdighet, entusi-
asme og engasjement.

•	 Ha et arbeidsmiljø preget av raushet, ar-
beidsglede og dugnadsånd, som fremmer 
forskning, utdanning, formidling og inno-
vasjon av høy kvalitet. Arbeidsmiljøet skal 
bidra til at studenter og ansatte trives og er 
stolte av instituttet.

Foto: Torgeir Opeland Røthe
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Forskning
Visjon

Frembringe grunnleggende og innovativ 
geovitenskapelig forskning av ypperste 
kvalitet, for å levere kunnskap som skal 
bidra til å løse samfunnets utfordringer og 
behov – i dag og i fremtiden.

GEO dekker bredt innen geofagene, samtidig 
som instituttet har spissede forskningsmiljøer 
på høyt internasjonalt nivå. Instituttet har blant 
annet vært sentralt i etableringen av tre sentre 
for fremragende forskning – geobiologi, klima 
og økt petroleumsutvinning.

GEO skal videreføre og styrke fagfelt som sam-
menfaller med fakultetets prioriterte strategiske 
satsningsområder – marine fag, klimarelatert 
forskning og energirelatert forskning. Mye av 
forskningen skal ha en polar dimensjon. GEO 
skal fortsatt satse tungt på forskning innen 
klassiske geofag, inkludert energi, paleoklima, 
utvikling av geofysiske metoder, seismologi og 
marine fag – herunder dypmarine systemer og 
ressurser. 

I tillegg er forskning på geobiologi og geofarer 
prioriterte områder ved GEO. GEOs allerede 
sterke rolle som aktør i utforskning av dyphavet, 
og i oppbygging av et system for overvåkning av 
bevegelsene til jordskorpas platesystemer, skal 
dessuten prioriteres.
 
Den korte veien fra grunnforskning til anvendt 
forskning i kombinasjon med empiri, teori og 
modellering er en klar styrke ved GEO. Vi skal 
fortsette å utnytte vår naturlige lokalisering og 
våre infrastrukturelle fordeler – eksempelvis in-
nen marine forskningsfartøy og GEOs felt- og 
laboratoriefasiliteter.
I tillegg til basisfinansiering, har instituttet om-
fattende ekstern finansering fra Norges Forsk-
ningsråd, EU og industripartnere. Økonomisk 
er vi dermed godt posisjonert for forsking på 
internasjonalt nivå. 

Mål: Å styrke forskningen på områder der 
GEO har en sterk, internasjonalt ledende 
profil ved å

•	 Styrke forskningsambisjoner og klargjøre 
målsettinger i forskningsgruppene

•	 Uvikle og beholde våre dyktige forskere  
•	 Tilrettelegge for at alle faste vitenskapelige 

ansatte søker eksterne forskningsmidler
•	 Tilstrebe å være vertskap for SFF’er, ERC 

Grants, samt andre sentre og store prosjekt 
innen strategiske forskningsområder

•	 Øke antall EU-prosjekter finansiert under 
Horizon 2020 

•	 Øke fokus på publisering av forskningsresul-
tater i internasjonale tidsskrift

•	 Legge til rette for at vitenskapelige ansatte får 
mer sammenhengende forskningstid

•	 Eksponere ansatte og studenter for internas-
jonal erfaring og utveksling

•	 Tilstrebe flere besøk fra internasjonale for-
skere

•	 Jobbe aktivt med å styrke og etablere sterke 
forskningsteam gjennom rekruttering av 
internasjonale toppkandidater 

•	 Jobbe aktivt for en bedre kjønnsbalanse  
•	 Opprettholde og videreutvikle kompetente 

og robuste støttefunksjoner med høy grad av 
service og leveringskapasitet

•	 Sikre teknisk personell med høy kompetanse 
og leveringskapasitet som betjener felt-, tokt 
og laboratoriefasiliteter

•	 Stille ufravikelig krav til en høy etisk stand-
ard 

Mål: Å prioritere nye satsningsområder der 
vi har naturlige forutsetninger ved å

•	 Utnytte mulighetene eksterne finansiering-
sordninger (f.eks. ERC) gir til å skape strate-
giske, vitenskapelige kursendringer og styrke 
nåværende satsingsområder

•	 Rekruttere særskilte talent som komplemen-
terer og fornyer vår fagprofil 

•	 Øke tverrfaglige samarbeid gjennom 
deltakelse i søknadsprosesser, prosjekter og 
på faglige møteplasser

•	 Stimulere til økt samarbeid eksternt og in-
ternt ved GEO, MN-fakultetet og UiB ved å 
delta i, og skape faglige arenaer
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Mål: Å tilrettelegge for unge forskere ved å

•	 Aktivt identifisere og tiltrekke internasjon-
ale talent som kandidater for BFS og ERC 
Starting Grants

•	 Tiltrekke flere toppkvalifiserte og motiverte 
post-doktorkandidater

•	 Styrke karriereplanlegging gjennom samtal-
er og veiledning

•	 Legge til rette for utenlandsopphold for våre 
kandidater

Mål: Å bidra til verdiskapning basert på 
resultater fra forskning ved å

•	 Vedlikeholde GEOs gode samspill med 
næringslivet 

•	 Øke kunnskap om, og bevissthet omkring 
innovasjon 

•	 Tilrettelegge for at innovasjon blir en del 
av PhD- og postdoktor-løpet, gjennom å 
tilby møteplasser og kurs, samt synliggjøre 
muligheter gjennom gode eksempler 

•	 Styrke relasjonen vår til BTO
•	 Vurdere gode, nye samarbeidspartnere med 

komplementær kompetanse

Utdanning
Visjon

GEO skal utdanne studenter til å bli engas-
jerte, kritisk tenkende samfunnsborgere, 
relevante for arbeidslivet og godt rustet til 
å bidra til å løse det 21. århundrets største 
utfordringer innen ressurser, miljø, energi 
og klima. 

GEO er et av landets største læresteder for ge-
ologi og geofysikk. GEO skal utdanne kandi-
dater på bachelor-, master- og PhD-nivå til å bli 
høyt kvalifiserte for et arbeidsliv innen forsk-
ning, utdanning, industri og forvaltning. 

Ambisjonen vår er å tilby en ettertraktet 
geofaglig utdanning på et høyt teoretisk nivå 
samt med felt-, tokt- og laboratoriebasert un-
dervisning. Utdanningen skal vektlegge kritisk 
tenking gjennom akademisk dannelse og 
fremme et etisk, eksperimentelt og praktisk 
læringsmiljø som engasjerer studentene i egen 
undervisning. 

Målet er økt studentlæring og selvstendige stu-
denter som er attraktive arbeidstakere for alle 
deler av samfunnet. GEO ønsker å innta en nas-
jonalt ledende rolle i utviklingen av studentsen-
trert undervisning. 

Utdanningen er forskningsbasert og skal være 
en integrert del av instituttets totale aktivitet. 
Utdanningen skal ha en internasjonal dimens-
jon gjennom aktiv bruk av artikler, deltakelse på 
seminar og konferanser og gjennom utveksling.

Mål: Å styrke geofagutdanningen gjennom 
å skape en kvalitetskultur ved å

•	 Videreutvikle en integrert geovitenskapelig 
utdanning med økt fokus på prosesser og 
systemer (The Earth System)

•	 Etablere tydelige læringsmål som kan bidra 
til at studentene engasjerer seg mer i egen 
læringsprosess  

Foto: Ingunn Halvorsen, UiB
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•	 Fostre dannelse, etikk, objektivitet og god 
vitenskapelig praksis

•	 Tilby varierte og engasjerende læringsform-
er som inkluderer forskningsbasert felt- og 
laboratorieundervisning 

•	 Tilby forskningsbasert undervisning med 
fokus på kvantitative metoder og moderne 
digitale hjelpemidler

•	 Arbeide målrettet for å bli et senter for frem-
ragende utdanning (SFU)

•	 Tilrettelegge for faglig aktivitet blant stu-
denter – eksempelvis å integrere masterstu-
denter i forskergruppene

•	 Bruke adjungerte stillinger (Prof. II) aktivt, 
for slik å heve kompetansen i undervisnin-
gen

•	 Tilrettelegge for at innovasjon blir en del av 
studieløpet

•	 Tilrettelegge for et godt, sosialt studentmiljø 
•	 Videreutvikle studieadministrasjonens kom-

petanse 

Mål: Å fostre en kultur der utdanning står i 
høysetet ved å

•	 Engasjere alle faste vitenskapelig ansatte, 
blant annet gjennom jevnlige undervisning-
smøter

•	 Utrede en meritteringsordning for under-
visning 

•	 Skape en kultur for at utdanning blir et koll-
ektiv ansvar 

•	 Revitalisere programstyrets rolle som strate-
gisk organ for undervisning 

•	 Utrede en ordning med «undervisningster-
min» 

•	 Vektlegge erfaring og kvalitet fra under-
visning ved ansettelser 

•	 Oppfordre alle vitenskapelig ansatte til 
å videreutvikle pedagogisk og didaktisk 
kunnskap 

Mål: Å styrke forskerutdanningen (PhD) 
ved å

•	 Tilby forskerutdanning (PhD) av høy inter-
nasjonal kvalitet 

•	 Rekruttere de beste PhD-kandidatene 
•	 Fokusere på vitenskapelig kreativitet, kvalitet 

og innovasjon
•	 Oppmuntre og tilrettelegge for at kandi-

datene deltar på relevante internasjonale for-
skningsarenaer, for eksempel sommerskoler, 
konferanser og symposier

•	 Fokusere på gode akademiske skrivefer-
digheter

•	 Styrke etikkopplæringen under PhD-utdan-
ningen

•	 Opprettholde og videreutvikle det årlige 
PhD-seminaret 
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Formidling og utad-
rettet virksomhet
Visjon

GEO skal drive aktiv, forskningsbasert 
kunnskapsformidling preget av trover-
dighet, entusiasme og engasjement. 

GEO har en lang tradisjon med formidling og 
utadrettet virksomhet. I møte med de sam-
mensatte utfordringene verden står overfor er 
det viktigere enn noen gang å formidle forsk-
ningsresultater og kunnskap til samfunnet og 
beslutningstakerne. Geofagene har et særskilt 
ansvar for å delta i samfunnsdebatten og for-
midle kunnskap gjennom ulike medier som 
radio, TV, aviser, nett og sosiale medier, samt 
gjennom bokutgivelser, foredrag, organisas-
jonsarbeid og museumsvirksomhet. 

Norge har et stort behov for geofaglig relat-
ert kunnskap innen utdanning, forvaltning, 
industri og næringsliv – knyttet til tema som 
energi, ressurser, geofarer, klima og miljø. 
GEO skal være et miljø hvor formidling an-
erkjennes og verdsettes, og den enkelte forsk-
er får hjelp og støtte til å finne sin formidling-
sarena. 

Mål: Å gi relevant og god geofaglig 
kunnskap til allmenheten ved å

•	 Bruke tilgjengelige kommunikasjonskana-
ler til å vise frem nye forskningsresultat

•	 Støtte og motivere enkeltforskere i deres 
formidlingsarbeid

•	 Oppmuntre til at flere mottar medietren-
ing 

•	 Oppfordre våre forskere og PhD-kandi-
dater til formidling gjennom etablerte 
kanaler

Mål: Å skape interesse for faget hos barn 
og unge gjennom engasjerende for-
midling  

•	 Samarbeide om fellesprosjekter med skol-
er på Vestlandet, samt VilVite

•	 Synligjøre GEOs studietilbud gjennom faste 
arrangement

•	 Arrangere GEO-OL årlig, i samarbeid med 
NGF 

•	 Bruke geodidaktikerstillingen til utvidet 
samarbeid med videregående skoler

•	 Bidra til Geologiens Dag
•	 Synliggjøre yrkesmuligheter for nåværende 

og fremtidige kandidater

Mål: Å bedre opplæring i forskningskom-
munikasjon og formidling ved å

•	 Oppfordre ansatte, studenter og PhD-kan-
didater til å delta på kurs i forskningsfor-
midling

•	 Belyse hvilke opplæringsmuligheter som 
finnes

Foto: Eva Bjørseth
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Arbeidsmiljø
Visjon

GEO skal ha et arbeidsmiljø preget av 
raushet, arbeidsglede og dugnadsånd for å 
fremme forskning, utdanning, formidling og 
innovasjon av høy kvalitet. Arbeidsmiljøet 
skal bidra til at studenter og ansatte trives 
og er stolte av instituttet.

GEO ønsker til enhver tid å ha en hensikts-
messig organisasjonsstruktur og god strategisk 
ledelse som sikrer at alle medarbeidere har et 
godt, stimulerende arbeidsmiljø og et samlende 
kollegialt fellesskap. 
GEO skal kjennetegnes av at alle på instituttet 
møter medarbeidere og studenter med respekt, 
og bidrar til et miljø som er inkluderende og 
preget av faglig profesjonalitet. GEO skal til en-
hver tid arbeide målrettet med HMS for å un-
ngå uønskede hendelser, og redusere risikoen 
knyttet til arbeidet som utføres. 

Mål: Et trivelig og inkluderende 
arbeidsmiljø

•	 Alle ved GEO må ta ansvar for å bidra til å 
skape et godt arbeidsmiljø 

•	 Personalledelse og oppfølging skal styrkes 

•	 Den interne kommunikasjonen skal styrkes 
gjennom ulike faglige møteplasser  

•	 De sosiale aktivitetene skal opprettholdes og 
videreutvikles

•	 Instituttet skal delta aktivt i arbeidsgrupper 
og annen institusjons- og campusutvikling, 
for slik å bidra til en god og fremtidsrettet 
arbeidsplass

Mål: Et faglig utviklende og kollegialt ar-
beidsmiljø 

•	 Skape arenaer for deling av kunnskap og 
forskningsresultater 

•	 Integrere studenter, PhD-kandidater og 
postdoktorer i forskningsgruppene 

•	 Opprettholde og videreutvikle en effektiv 
administrasjon og gode tekniske tjenester 
som dekker instituttets behov

•	 Utrede om, og i så fall hvordan, instituttet 
trenger ny organisering

•	 Sørge for god kjønnsbalanse innen alle still-
ingstyper 

Mål: Et trygt og sikkert arbeidsmiljø

•	 Fokusere kontinuerlig på et trygt og sunt 
arbeidsmiljø og skape kultur for avviksbe-
handling 

•	 Ha gode rutiner rundt håndtering av avfall, 
stråling og støy, samt prioritere sikkerhet på 
laboratorier

•	 Etablere gode rutiner for sikkerhet på tokt, 
felt og arbeidsreiser

•	 Sørge for faste HMS-runder med oppfølging 
•	 Til enhver tid ha oppdaterte retningslinjer 

og risikovurderinger for alle GEOs laborato-
rier

•	 Utarbeide beredskapsplaner og gjennomføre 
beredskapsøvelser 

Dette er Institutt for geovitenskaps tredje 
strategi etter sammenslåingen i 2003.
Den nye strategien bygger derfor på tidligere 
strategier og fagutviklingen som har skjedd på 
instituttet gjennom disse årene.

Foto:Terje Solbakk
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