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BERGRINGEN – Årsberetning 2017 
 
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. 
 
 
 
 
Bergringens hovedmål: 
 
Hovedmål 1 – Øke søkningen og interessen for utdanning innen bergfag. 
 
Hovedmål 2 – Bidra til en tett relasjon mellom IGB, studenter og bergindustrien.  
 
Hovedmål 3 – Bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien. 
 
Facebook - Bergringen.  
 
Trykk på linken og Lik oss. 
https://www.facebook.com/pages/Bergringen/288887437789934?fref=ts 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Krishna Panthi, IGP styreleder / Steinar Ellefmo, IGP, avtroppende leder 
Marta Lindberg Rana Gruber AS / Kine Jacobsen, SWECO  
Hlynur Gudmundsson, SVV  
Egil Tjåland, IGP 
Ragnhild Rostad (stud.repr) / Lars Nordbø (stud.repr) 
Erik Jensen (stud.repr) / Gina Bjerkan (stud.repr) 
Øystein Gjermshusengen, IGB, studieveileder, observatør 
Ali Reza Tirna , Norsk Bergindustri, observatør 
Helle Ragnete Fyhn Nilsen, NFF, observatør 
 
Kasserer: Aina Myrvold, IGP 
Sekretær: Vanja Haugsnes student / Hedda Jensen, student   
Revisor: Terje Malvik 
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Generalforsamling 
I 2009 ble Bergringen formalisert ved 
Generalforsamling. I 2017 ble general-
forsamlingen avholdt 14. februar i for-
bindelse med Bergdagen i Trondheim. Vi 
tar sikte på å avholde General-forsamling i 
forbindelse med Bergdagen i årene 
fremover.  
 
Sammenslåing av institutt 
1. januar 2017 ble Institutt for geologi og 
bergteknikk slått sammen med Institutt for 
petroleum og anvendt geofysikk. Det nye 
navnet er Institutt for geovitenskap og 
petroleum.(IGP) 
 
Studentopptak 
Vi har i flere år hatt som mål at 
opptaksrammen skal settes til 40. Og nå 
har vi omsider fått gjennomslag. Tidligere 
år har vi hatt opptak på 27 studenter. I 
2017 ble det tatt opp 40 studenter (av 402 
søkere, hvorav 45 primærsøkere) på 
Tekniske geofag.   
 
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. Sommerjobber 
sendes til bergringen@gmail.com  
 
 
Spesifikke Aktiviteter i 2017 
Studentekskursjon til medlemsbedrifter 
Det ble arrangert ekskursjon til 
Verdalskalk for 2.klasse. 
Tilbakemeldingen fra studentene er at dette 
er nyttig og interessant. 

Filmen vi lagde for Tekniske geofag for 2 
år siden har vært med å øke interessen for 
Tekniske geofag. Bergringen engasjerte 
filmselskapet To Sølvmynter 
Du kan se filmen her: 
https://vimeo.com/117593633 
 
Studentstøtte 
Grunnet langtidssykmelding hos kasserer 
ble ikke alle søknadene for 2017 behandlet 
i 2017. Dette medførte færre utbetalinger i 
2017. Vi beklager ulempen dette medførte 
for studentene. Fra september 2018 er det 
studentrepresentantene i Bergringen som 
har tatt over søknadsbehandlingen og det 
var et etterslep av søknader fra 2017 som 
er utbetalt i 2018. Her er antall for 2017 

• 8 studenter har fått PC-støtte  
• 15 studenter har fått støtte til 

konferanser og møter  
• 33 studenter fikk støtte til Hoved-

ekskursjon til USA og Argentina 
 

 
Hovedekskursjon til Argentina Tekniske geofag 
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Reisebrev 
Du finner reisebrev helt fra 2008 fra 
Hovedekskursjoner og lignende på 
www.bergringen.no  
 
Rekrutteringstiltak 
Tradisjonen tro ble det på starten av 
semesteret arrangert infomøte for 1. 
klassingene på geologi realfag og tekniske 
geofag. Det ble holdt foredrag for 50 
studenter 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. 
 
I mars var det Infomøte om hovedprofilene 
mineralproduksjon og teknisk ressurs-
geologi / Berggrunns og ressursgeologi. 
 
Etter ønske om å flytte Bergdagen til høst 
ble det arrangert Bergdag både 14. februar 
og 14. november. Bergdagen arrangeres av 
Bergringen og Institutt for geovitenskap og 
petroleum i Oppredningshallen ved 
Institutt for geovitenskap og petroleum, der 
bedrifter kan møte studentene. Det var 20 
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. Det er bl.a. 
utlysning av sommerjobber som er årsaken 
til at Bergdagen ble flyttet til høst. I 
februar var søknadsfristen for 
sommerjobbene utløpt hos de fleste av våre 
medlemsbedrifter.  
 
På kvelden etter Bergdagen, 14. februar, 
ble det i samarbeid med Norsk 
Bergforening servert tapas og drikke i 
kantina på Gløshaugen. 80 studenter møtte 
opp og representanter fra de fleste 
bedriftene på Bergdagen var med. 

 
Bergprisen 
Bergprisen ble delt ut for første gang under 
Bergdagen i 2013.  
I 2017 ble det delt ut Bergpris for beste 
Master til Eivind Stein og Marianne 
Stange. Prisene er på kr 10.000 og diplom. 
 
Bergprisen er en pris som skal inspirere og 
motivere til ekstraordinær innsats innen 
forskning, undervisning og studier innen 
tekniske geofag og master i geologi.  
 
Andre aktiviteter 
På høstmøtet arrangerte Bergringen  speed-
networking mellom studenter og 
interesserte bedrifter umiddelbart etter 
delsesjonene.  
 
Bergringen har som målsetning å ha 
dialogmøte med medlemsbedriftene i 
forbindelse med høstmøtet for å informere 
om aktivitet og gi medlemmene mulighet 
til å komme med innspill til aktiviteten. 
 
Viktige satsninger i 2019 
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 IGP.  
 
Vi satser på å initiere årlige student-
ekskursjoner 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 tilfredsstillende økonomi. 
Planene for 2019 er under utviklig. 
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ÅRSREGNSKAP BERGRINGEN 2017 

       Resultatregnskap 

       
   

Regnskap 
 

Budsjett  
 

   
2017 

 
2017 

 INNTEKTER: 
     Medlemsavgift 
 

406 000 
 

391 000 
 Refusjoner1 

  
0 

   Sum 
  

406 000 
 

391 000 
 

       UTGIFTER: 
      Sekretariat / Styremøter 

 
19 392 

 
70 000 

        Støtte til møter/ekskursjoner 21 908 
 

100 000 
 Hovedekskursjon 

 
39 600 

 
39 600 

 Støtte til PC 
  

16 000 
 

60 000 
 Studentarbeid 

 
79 588 

 
110 000 

 Bergdagen 
  

16 186 
 

15 000 
 Rekruttering  

 
28 978 

 
90 000 

 Sum 
  

221 652 
 

484 600 
 

       RESULTAT: 
 

184 348 
 

-93 600 
 

       
       Balanse 2017 

       
       EIENDELER 

     Driftskonto 
  

418 166 
   SUM EIENDELER 

 
418 166 

   
       
       EGENKAPITAL OG GJELD 

    EGENKAPITAL 
     01.01.2017 

  
233 818 

   pr 31.12.2017 
  

184 348 
   EGENKAPITAL PR. 31.12.2017 418 166 
   

       GJELD 
      SUM GJELD 

 
0 

   
       SUM GJELD OG EGENKAPITAL 418 166 
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Medlemstall –  
Bergringen har pr 31.12.2017 – 32 medlemsbedrifter som støtter oss økonomisk. 
 
Dette er våre medlemsbedrifter: 
 

• Bane Nor 
• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
• Entreprenørservice AS 
• Equinor 
• Franzefoss Miljøkalk A/S 
• Franzefoss Pukk A/S 
• Multiconsult AS, avd. GEO 
• NFF Norsk Forening for Fjellspregningsteknikk 
• NGU Norges Geologiske Undersøkelser 
• Norcem A/S Konsernet 
• Norconsult avd Oslo 
• Norges Geotekniske Institutt (NGI) 
• Norsk Bergforening  
• Norsk Bergindustri  
• Norsk Mineral AS 
• Norsk Stein AS 
• NorStone AS 
• Nussir ASA 
• Omya Hustadmarmor A/S 
• Orica Norway AS 
• Pon Equipment AS (Cat) 
• Promin AS 
• Rambøll 
• Rana Gruber A/S 
• Sandvik Norge AS 
• Sibelco Europe  
• Sintef Byggforsk Geologi og bergteknikk 
• Statens Vegvesen  
• Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 
• Sweco Norge AS 
• Titania A/S 
• Verdalskalk A/S 
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Nye Medlemmer i 2017 
Entreprenørservice AS, Rambøll AS 
 
 
 
Trondheim, 07.11.2018 
 
 
Krishna K. Panthi 
styreleder 
sign. 
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