
                                       

 

Nordisk Gruvemålermøte og Vårmøte 2017 

11. – 12. mai, Trondheim 

Norsk Bergforening og Nordisk Gruvemålingskomité inviterer i 2017 til konferanse på Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. 

Vårmøte arrangeres årlig, mens Nordisk Gruvemålermøte arrangeres hvert 3. år. Siden disse to 

møtene i stor grad henvender seg til de samme personene, og begge møtene skal avholdes i Norge i 

2017, har komitéene valgt å inngå et samarbeid. Møtene blir derfor arrangert som to parallelle 

sesjoner.  

Gruvemålermøtet omhandler gruvegeologi, gruveplanlegging og gruvemåling, mens Vårmøte 2017 vil 

ta opp temaer innen oppredning og laboratoriemetoder. Komitéenes intensjoner bak programmet vil 

bli utdypet i et eget notat. 

Påmelding til begge møter er åpen for alle. Det er kun anledning til å velge ett av møtene og det er 

ikke mulig å gå mellom, men alle deltakere møtes til felles lunsj og middag.  

International Society for Mine Surveying (ISM) har sitt årlige presidiumsmøte den 10. mai i 

Trondheim. ISM-medlemmene er også invitert til å delta på Nordisk gruvemålermøte. 

 

International Society for Mine Surveying (ISM) 

 
ISM er en ikke-statlig organisasjon av kategori C i henhold til UNESCO’s regelverk. ISM har et 
presidium som består av en president, to visepresidenter og delegater fra de deltakende landene. 
Presidiumets viktigste oppgave er hvert tredje år å arrangere en internasjonal vitenskapelig 
kongress.  

http://ism-minesurveying.org/ 

 

Nordisk Gruvemålingskomité 

 
Som et resultat av engasjementet i ISM etablerte delegatene fra Sverige, Norge og Finland Nordisk 
gruvemålingskomité, som hvert tredje år arrangerer Nordisk gruvemålermøte. I 2017 er det 
Norges tur til å arrangere dette møtet.  
 

Norsk Bergforening (NBF) 

Nordisk gruvemålingskomite 

Nordic Mine Surveying Committee 

http://ism-minesurveying.org/


 

NBF er en landsomfattende medlemsforening for alle som har en tilknytning til eller interesse for 
bergindustrien. Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale møteplasser for medlemmer. 
En av disse møteplassene er det årlige Vårmøtet. 

NBF utgir Mineralproduksjon som er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift for bergfagene. 
 
http://norskbergforening.no/ 

 

 

Foreløpig program 
 

ONSDAG 10.MAI TORSDAG 11.MAI FREDAG 12.MAI 

ISM NGM Vårmøte NGM Vårmøte 

09:00 - 16:00 09:00 Welcome speech and opening remarks 
(all) 

    

  

09:15 - 10:30                        
Mining in Finland 
Mining in Sweden 
Mining in Norway 

09:15 - 10:30                      
Presentations and 

workshop 

09:00-11:00                     
Mine Geology 

Presentations and 
workshop 

09:00-11:00 
Presentations and 

workshop 

Presidium-  
Meeting 

(ISM only) 

10:30-10:45                                     
Coffee break 

10:30-10:45                                     
Coffee break 

11:00-11:15               
Coffee break 

11:00-11:15                  
Coffee break 

  10:45 - 12:00  
Technology in Finland 
Technology in Sweden 
Technology in Norway 

10:45-12:00 
Presentations and 

workshop 

11:15-12:30                    
Mine Planning 

Presentations and 
workshop 

 
12:30 – 12:45 

ISM President’s 
remarks 

 

11:15-12:45                
Presentations and 

workshop 

      12:45-13:00 
Closing remarks 

12:45-13:00 Closing 
remarks 

12:00-13:00                 
Lunch at 
Kjelhuset 

12:00-13:00 Lunch       13:00 - 14:00 Lunch at Kjelhuset 

  

13:00-14:30                   
Mine Surveying 

Presentations and 
workshop 

13:00-14:30 
Presentations and 

workshop 

 
14:00-15:00  
Presidium- 

Meeting 
 

  

Presidium-
Meeting 

 (ISM only) 

14:30-15:00                
Coffee break 

14:30-15:00                
Coffee break 

    

  15:00-                    
Instruments and 
demonstrations 

15:00-16:00                          
Lab demonstration 

    



18:00-19:00 
Get-together 

19:30 
Conference dinner 

  

 

Tidsskriftet Mineralproduksjon vil i neste nummer hente stoff fra konferansen. Deltakerne 

oppfordres til å bidra. Utvalgte bidrag vil etter avtale med forfatter bli tatt inn i programmet.  

Nytt i 2017 er at det i tilknytning til konferansen også er et ledsagerprogram og en ekskursjon i 

helgen etter møtet. Her vil det bli anledning til å bli bedre kjent med norsk bergindustri og det norske 

fjordlandskapet, samt etablere eller styrke et internasjonalt, nordisk og nasjonalt nettverk. 

Ledsagerprogrammet er avhengig av, og vil bli tilpasset antall deltakere.  

Flere opplysninger og påmeldingsskjema vil du om kort tid finne på  

http://norskbergforening.no/varmote-2017/ 

Vi ønsker deg god jul og håper å se deg i Trondheim i det nye året.  

Med vennlig hilsen,  

Nordisk gruvemålingskomité 
 
Gerhard Hakkarainen, Nordkalk Corporation, 
Finland 
Malin Linder, Bjørkdalsgruvan AB, Sverige 
Erik Ludvigsen, NTNU, Norge 
 

Norsk bergforenings vårmøtekomité 
 
Ingjerd Bunkholt, Norsk Mineral AS, Norge 
 
Marte Tøgersen, NTNU, Norge 
Kai Inge Holthe-Seim, Titania, Norge 

 

http://norskbergforening.no/varmote-2017/

