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BERGRINGEN – Årsberetning 2012 
 
Bergringen ble etablert i 2001 som et samarbeidsorgan mellom Institutt for geologi og 
bergteknikk (IGB), studentene ved Tekniske geofag og bransjen som Tekniske geofag 
rekrutterer til.  
Bergringen omfatter i dag også bachelor- og masterstudenter i geologi. 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Steinar Ellefmo, IGB, leder 
Marte Kristoffersen, Direktoratet for Mineralforvaltning, nestleder 
Håkon Mork, Verdalskalk 
Krishna Panthi, IGB 
Margrethe Øie Langåker, studrepr. 
Silje Marie Vasstein, studrepr. 
Hans Jørgen Kjøll, studrepr. 
Marit Snilsberg, IVT-fakultetet, observatør 
Elisabeth Gammelsæter / Eli Tho Holen, Norsk Bergindustri, observatør 
Astrid Salamonsen, NFF, observatør 
 
Kasserer: Aina Myrvold, IGB 
Sekretær: Inger Lise Sollie, student  
Revisor: Per Zakken Brekke 
 
I 2009 ble Bergringen formalisert ved Generalforsamling. I 2012 ble generalforsamlingen 
avholdt 16. februar i forbindelse med Bergdagen i Trondheim. Vi tar sikte på å avholde 
Generalforsamling i forbindelse med Bergdagen i årene fremover.  
 
Studentopptak 
I 2012 ble det tatt opp 30 studenter på Tekniske geofag. (2011: 35). Opptaksrammen for 2012 
var opprinnelig 25, men Bergringen sendte brev til IVT-fakultet med ønske om ramme på 30 
studenter, og ønsket ble innfridd. Vi har som mål at opptaksrammen skal settes til 40. 
 
I tillegg ble det tatt opp 27 studenter ved Bachelor-studiet i Geologi. (2011: 24). 
 
På Masterstudiet i Geologi ble det tatt opp 17 studenter. (2011: 14). 
 
Hjemmeside 
Hjemmesiden www.bergringen.no driftes av studentrepresentantene i Bergringen og gir 
informasjon om Bergringen.  
Den er en plattform mellom medlemsbedrifter og studenter. Her kan medlemsbedrifter bl.a. 
legge ut sommerjobber og link til sin egen hjemmeside. Studentene bruker hjemmesiden bl.a. 
for å søke om PC-støtte og støtte til ekskursjoner og konferanser. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta en nærmere titt på og bruke hjemmesiden til Bergringen 
www.bergringen.no aktivt. 
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Spesifikke Aktiviteter i 2012 
 
Studentstøtte 

 28 studenter har fått PC-støtte (2011: 12 studenter)  
 Vi har utbetalt 82.500 i PC-støtte i 2012 mot 30.000 i 2011. 
 44 studenter har fått støtte til konferanser og møter (2011: 43)  
 22 studenter fikk støtte til Hovedekskursjon til Peru (2011: 12) 
 Bergstuderenes Forening 

 
Du finner reisebrev helt fra 2008 fra Hovedekskursjoner og lignende på www.bergringen.no  
 
Støtte til fagmiljøet 
Institutt for geologi og bergteknikk fikk støtte til innkjøp av software ”Surpac Vision”. Denne 
støtten utgår i 2013. 
 
Rekrutteringstiltak 
Bergringen hadde stand på utdanningsmessa i Trondheim 2. og 3. februar 2012. Vi hadde en 
markant økning på antall treff på www.bergringen.no like etter messa. 
 
Den 9. februar ble det arrangert bransjetreff med NFF og Yngres Nettverk i Bodegaen i 
Samfundet. Her var det foredrag med Skanska, Rana Gruber og Norconsult. Stikkord fra 
foredragene; Nyutdannet i bransjen – Teknisk utfordrende løsninger i gruvebansjen og 
Motivasjonsforedrag for å se de unike mulighetene som finnes i bransjen. 
 
Den 15. februar arrangerte vi bedriftspresentasjoner med temaet ’Samfunnsaksept’. Her var 
det foredrag med Sydvaranger Gruve, Norsk Bergindustri, Titania, Asplan Viak og Norstone. 
Det var bra oppmøte blant studentene (ca 60). 
 
Den 16. februar arrangerte Bergringen og Institutt for geologi og bergteknikk Bergdagen i 
Oppredningshallen ved Institutt for geologi og bergteknikk, der bedrifter kan møte 
studentene. Det var 28 utstillere som deltok og ca 130 studenter kom innom for å bli kjent 
med vår bransje. Vi har konkrete eksempler på at dette er rekrutteringsfremmende. 
 
Den 27. september arrangerte Bergringen en infodag for de nye studentene på Tekniske 
geofag og bachelor i geologi. Dette for å informere studentene om hva slags studie de har 
startet på, og informere om hvilke jobbmuligheter de har etter endt utdanning. 
Det er studenter fra høyere årskurs, samt en eller to bedrifter innenfor bergindustrien som står 
for presentasjonen. Det var fullt oppmøte og infodagen ble en suksess som vil bli gjentatt 
hvert år like etter studiestart. 
 
Andre aktiviteter 
I forbindelse med høstmøtet i Molde, høsten 2012, arrangerte Bergringen et dialogmøte med 
medlemsbedriftene. Dette for å informere om aktivitet og gi medlemmene mulighet til å 
komme med innspill til aktiviteten. Bergringen har som målsetning å fortsette med dette. 
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Viktige satsninger i 2013 
Bergringen jobber for å utvide medlemsmassen. Bergringen har tidligere vært tilknyttet de 
tradisjonelle bergfagene, men har nå vokst til å omfatte alle studentene ved studieprogrammet 
Tekniske Geofag og bachelor- og masterstudiet i geologi. Vi arbeider for å utvide 
medlemsmassen slik at den gjenspeiler de kandidatene som utdannes ved IGB.  
 
Vi har også opprettet Bergprisen som skal deles ut for første gang under Bergdagen i 2013. 
Dette er en pris som skal inspirere og motivere til ekstraordinær innsats innen forskning, 
undervisning og studier innen tekniske geofag og master i geologi. Det kan gis til 
masterstudenter, forelesere og forskere ved IGB. Kandidater nomineres av studenter og 
veiledere ved IGB samt av IGB sin instituttleder. En komitè med eksterne og interne 
medlemmer bestemmer hvem som får prisen. 
 
Vi ønsker også å initiere studentekskursjoner til norske medlemsbedrifter. Målgruppen vil 
være studenter som ennå ikke har valgt studieretning, dvs 2. klassinger. Målet med denne 
aktiviteten er en mer balansert søkning og rekruttering til studieretningene IGB tilbyr. 
 
Bergringen har god økonomi, men også høy aktivitet. Vi forventer ytterligere økning i 
aktiviteten når våre støtteordninger blir bedre kjent. 
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Medlemstall 
Bergringen har pr 31.12.2012 - 29 medlemsbedrifter som støtter oss økonomisk. 
 
Dette er våre medlemsbedrifter: 
 

 Franzefoss Miljøkalk A/S 
 Franzefoss Pukk A/S 
 Hammerfall Dolomitt A/S 
 Hustadmarmor A/S 
 Jernbaneverket 
 Multiconsult AS, avd. GEO 
 NFF Norsk Forening for Fjellspregningsteknikk 
 NGU Norges Geologiske Undersøkelser 
 Norcem A/S Konsernet 
 Norconsult avd Oslo 
 Norsk Bergindustri  
 Norsk Institutt for Vannforskning 
 Norsk Mineral AS 
 Norsk Stein AS 
 NorStone AS 
 Norwegian Talc A/S 
 Nussir ASA 
 Orica Mining Services 
 Pon Equipment AS (Cat) 
 Promin AS 
 Rana Gruber A/S 
 Sandvik Mining and Construction Norge AS 
 Sibelco Nordic AS  
 Sintef Byggforsk Geologi og bergteknikk 
 Statens Vegvesen  
 Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 
 Sweco Norge AS 
 Titania A/S 
 Verdalskalk A/S 

 
Nye Medlemmer i 2012 
NorStone AS 
Promin AS 
 
Trondheim, 25. februar 2013 
 
Steinar Ellefmo 
leder 
Sign. 
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