
Norsk Petroleumsforening (NPF)

Invitasjon - Forslag til foredrag
Den 31. Kristiansandkonferansen innen boring og brønn
17. - 19. september 2018

Norsk Petroleumsforening arrangerer ”Kristiansandskonferansen”. Denne konferansen er den viktig-
ste møteplassen i Norge innen boring og brønn og formålet er å presentere tekniske- og operasjo-
nelle forbedringer relatert til dette.

De siste år med forbedrings- og omstillingsprosesser innen boring og brønn har gitt imponerende 
resultater som øker konkurransekraften for norsk olje og gass industri – og som bidrar til at norsk 
leverandørindustri blir mer konkurransedyktige i et globalt marked. 

Temaet for årets konferanse er «Konkurransekraft». Fremtidens energisammensetting og globale 
konkurransesituasjon endres. Hvordan kan norsk leverandørindustri sikre fortsatt høy konkurranse-
kraft i et globalt marked? Med dette som fokus ønsker programkomiteen å få inn forslag til foredrag 
innenfor følgende områder:

• Teknologi utvikling/implementering
•  Digitalisering (digitale veikart/program)
•  Automasjon/Robotisering
•  P&A 

• Operasjonell forbedring
•  Forretningsmodeller/samarbeidsformer 
•  Prosessoptimalisering
•  Kostnadseffektivisering

Det er utarbeidet et fast formular som komitéen ønsker forslagsstillerne skal bruke under  
utarbeidelsen av ”Forslag til foredrag”. Dette er gjort for å unngå at vi går glipp av gode forslag ved 
at budskapet i foredraget blir underkommunisert. Husk at det er ”Forslag til foredrag”  
komiteen bruker som basis for å evaluere innsendte forslag. Listen over tema er et utgangspunkt, 
men kan gjerne utvides. Det vil derfor være forslagsstilleren og komitéens vurderinger av forslage-
ne som setter grensen for hva som skal presenteres på årets konferanse.
 
Som tidligere år vil konferansen avholdes på norsk i den grad det er praktisk mulig og komitéen 
ber om at tekst skrives og evt. påfølgende foredrag primært holdes på norsk. ”Forslag til foredrag” i 
henhold til vedlagt format sendes til følgende epost adresse: ei@npf.no

Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er 13. april 2018.



Ved spørsmål kontaktes Norsk Petroleumsforening (NPF) ved prosjektleder  
Even Isachsen, tlf. 971 61 845.

Foredragsholdere som har fått forslag akseptert vil bli tilskrevet i løpet av mai d.å. Program og 
informasjon om konferansen vil bli sendt ut elektronisk i løpet av juni d.å. 

Skulle du ha spørsmål vedrørende årets konferanse, vennligst ta kontakt med NPF sin prosjektleder 
eller en av programkomitéens medlemmer.

Med vennlig hilsen 
for Norsk Petroleumsforening (NPF)

Even Isachsen  Narve E. Endresen
Prosjektleder (NPF)  Komitéleder



Forslag til foredrag 

«Den 31. Kristiansandkonferansen innen boring og brønn»

Tittel på foredraget:

Foredragsholders navn og selskap:

Foredragets innhold / bakgrunn og hensikt (max. 400 ord):

Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er 13. april 2018.
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