
Norsk Petroleumsforening arrangerer ”Kristiansandskonferansen”. Denne konferansen er den  
viktigste møteplassen i Norge innen boring og brønn og formålet er å presentere tekniske og  
operasjonelle forbedringer relatert til dette.

De siste årene er bransjen blitt satt under et stadig større press rundt alt fra omdømme til økt  
lønnsomhet og konkurransekraft. Hvordan navigerer vi i dagens landskap og hvor går veien videre 
for bransjen? Temaet for årets konferanse er derfor:

«Bærekraftig framtid for boring & brønn»
Med dette ønsker programkomitéen å få inn forslag til foredrag innenfor følgende områder:
• Teknologi og løsninger for boring og komplettering på den modne sokkelen
• Hvilke operasjonelle erfaringer er gjort?
• HMS – hva kan vi lære av tidligere storulykker og hva gjør vi for å hindre en ny hendelse?  

Hvilke grep tar bransjen for å redusere klimagassutslipp?
• Nye arbeidsprosesser rundt digital brønnplanlegging og autonome operasjoner har vært  

diskutert mye de siste årene. Hva har vi lært og hva gjenstår før dette tas i bruk i stor skala?  
Deling av data er også i vinden, hva gjør bransjen for å fremme deling av boreerfaringer på 
tvers av operatører og partnerskap?

Det er utarbeidet et fast formular som komitéen ønsker forslagsstillerne skal bruke under utarbei-
delsen 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 skjemaet for forslag til foredrag  
komiteen bruker som basis for å evaluere innsendte forslag. Listen over tema er et utgangspunkt, 
men kan gjerne utvides. Vi er åpne for andre forslag. Det vil derfor være forslagsstilleren og komité-
ens vurderinger av forslagene 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 e-post adresse: kristin.oinaes@npf.no

Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er: 31. mars 2020 

Ved spørsmål kontaktes Norsk Petroleumsforening (NPF) ved prosjektleder 
Kristin Øinæs, tlf 455 07 475.

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 NPFs prosjektleder eller en av 
programkomitéens medlemmer.

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Invitasjon - Forslag til foredrag
Den 33. Kristiansandkonferansen innen boring og brønn
14. - 16. september 2020

Nytt av året er at programkomitéen ønsker å åpne opp for at en masteroppgave blir presentert på 
konferansen.


