Verksamhetsberättelse
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15 mars 2013 – 13 maj 2014
Medlemsantalet i IAH Sverige var vid årsmötet 2013 26 enskilda medlemmar och 2
företagsmedlemmar och har idag utökats till 42 enskilda medlemmar och 5 företagsmedlemmar.
En stor förändring! Vi välkomnar våra företagsmedlemmar Atlas-Copco, Bergab, COWI
Sweden, SGU och Tyrens.
I styrelsen ingår: Niklas Blomquist (Stadsbyggnadskontoret, Göteborg); Malva Abugor-Ahlkrona
(WSP, Stockholm); Cecilia Jansson (Niras, Malmö); Bo Olofsson (KTH); Sven Follin (Golder,
Stockholm) och Björn Holgersson (SGU). IAH’s utveckling i Sverige är helt beroende av det
idéella arbete som genomförs av styrelsemedlemmar.
Första IAH träff under året ägde rum den 19 mars i Umeå, när 5 av våra medlemmar samlades
under Hydrologidagarna. Tack vare Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och mötets arrangör
Dr. Hjalmar Laudon (SLU) som möjliggjorde att IAH gavs utrymme att informera om sin
verksamhet.
I Göteborg har två stycken lokala träffar ägt rum under året. Den första arrangerades under
våren i samarbete med Göteborgs universitet som har landets första professur inom
hydrogeologi. Vid seminariet presenterade Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska
Högskola pågående forskning inom hydrogeologi. Antalet deltagare uppgick till ca 25 st. I
november hölls en andra lokalträff med tema på grundvattenfrågeställningar i samband med
tunnelprojekt och arrangerades i samarbete med Trafikverket. Uppslutningen var mycket god
med ca 40 deltagare. Målsättningen är att på sikt finna grund för att etablera en lokal/regional
styrelse för en sektion IAH Väst. Som ett led i att förenkla informationsspridning till personer
med grundvattenintresse i Västsverige har en LinkedIn grupp skapats " IAH Sverige - Väst" där
många medlemmar från vår lokala maillista anslutit sig. En ny träff är planerad till i slutet av maj
och målsättningen är att ha en träff per halvår.
Under verksamhetsåret anordnade IAH i Stockholm Studiebesök på Atlas Copcos testgruva i
Sickla, Stockholm den 27 april 2013. Deltagarna förevisades gruvan och borrutrustning och
bjöds på en efterföljande middag av Atlas Copco. Deltagarantalet uppgick till cirka 30 st.
Föreningen höll ett första framgångsrikt årsmöte på KTH den 15 maj 2013. Per-Erik Jansson
(KTH) och Sven Follin (SFGeologic) höll föredrag och ca 30 personer deltog. I pausen gavs
tillfälle att nätverka med andra hydrogeologer.
16-17 oktober 2013 anordnades Grundvattendagarna i Lund av SGU, det största
hydrogeologiskt orienterade mötet i Sverige under året. IAH var närvarande och hade en aktiv
del i mötet med en föreläsning om sin verksamhet och genom att delta i postersessionen.
Konferensen var utomordentligt lyckad och IAHs styrelse skickade ett tackbrev till mötets

arrangörer - Peter Dahlqvist (SGU), Karin Sjöstrand (Länsstyrelsen Skåne) och Charlotte
Sparrenbom (Lund Universitet).

IAH Sverige har även under året lämnat in en ansökan till Stiftelsen för teknisk vetenskaplig
forskning till minne av J. Gustaf. Richert för ekonomiskt stöd till sin verksamhet. Stiftelsen har
till ändamål att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi,
samhällsbyggnad och transportteknik. Sammanfattningen av ansökan:
Sverige sackar efter flera europeiska länder när det gäller grundvattenfrågor,
en situation som blir allt mer allvarlig med införandet av EU:s
grundvattendirektiv (2006/118/EC). En bristfällig förståelse av grundvatten kan
inverka på miljöpolitik inom dricksvatten, gruvnäring, industri, skogsnäring och
jordbruk.
Vår ansökan ska bidra till insatser som bidrar till att öka allmänkunskapen om
grundvatten bland allmänhet och myndigheter genom att ordna seminarium
och möten mellan tjänstemän, allmänhet och hydrogeologer, att utveckla ett
nätverk mellan högskolstudenter och hydrogeologer, och/eller att stödja
kunskapsspridning genom traditionella och sociala media.
IAH Sveriges styrelse har tagit kontakt med Svenska Geotekniska Förening för att
möjligtvis samordna en grundvattenkurs. SGF har lång erfarenhet av kurs- och
seminarieverksamhet, och vi hoppas att ett sådant samarbete skulle kunna innebära
fördelar för både IAH och SGF. För IAH:s del tror vi att ett samarrangemang med
SGF grundvattenkurs har möjlighet att nå fler deltagare än om vi skulle arrangerat
detta på egen hand. Som nystartad förening tror vi att det finns mycket fördelar att
söka samarbeten med andra intresseorganisationer och nätverk.
Tack för ditt intresse och stöd under året. Vi i styrelsen ska, enligt våra stadgar,
fortsätta att driva och uppmuntra aktiviteter som för grundvattenvetenskap och
grundvattenteknik framåt och lyfta grundvattenfrågor i Sverige.
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