
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.

Temaet for årets konferanse er: «Fremdrift».

Vi lever i en tid der bransjen vår blir utfordret mer enn noen gang. For å kunne operere produktivt 
og lønnsomt i tiårene fremover, må vi alle bli eksperter på å omstille og forbedre oss. Hver orga-
nisasjon vil være avhengig av å gjøre store fremskritt innenfor sikkerhet, tidsbruk, kostnadsnivå, 
effektivitet og nytenkning. Under årets Kristiansandkonferanse ønsker vi å presentere foredrag som 
tar tak i disse problemstillingene, og her trenger vi hjelp.
 
Programkomitéen er på jakt etter forslag til foredrag innenfor følgende områder:

• Fremdrift innenfor HMS – hvordan jobber vi for å unngå hendelser og hva gjør bransjen for å 
tilpasse seg det grønne skiftet?

• Fremdrift innenfor teknologiutvikling – hva er det som skal til for å ta den neste steget?
• Fremdrift innenfor operasjonelle erfaringer – hva har vi lært det siste året?
• Fremdrift innenfor arbeidsprosesser – hvordan spiller vi hverandre gode?

Vi har utarbeidet et skjema som skal gjøre det lettere å beskrive foredragene for alle som sender 
inn forslag. Komiteen bruker dette skjemaet som basis for å evaluere hvert foredrag og tema. Listen 
over områder vi ønsker å dekke er et utgangspunkt som gjerne kan utvides, og sånn sett inviterer jo 
temaet ”Fremdrift” til et bredt utvalg av foredrag. Med andre ord er vi takknemlige for alle forslag vi 
får inn.

Som tidligere år vil konferansen avholdes på norsk i den grad det er praktisk mulig. Derfor vil vi  
prioritere norske foredrag. Har du ett eller flere gode forslag, send et utfylt skjema til:  
kristin.oinaes@npf.no

Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er: 16. april 2021 

Ved spørsmål kontaktes Norsk Petroleumsforening (NPF) ved prosjektleder 
Kristin Øinæs, tlf 455 07 475 eller e-post kristin.oinaes@npf.no.

Vi kontakter foredragsholderne som har fått sine forslag akseptert i slutten av mai måned.  
Program og informasjon om konferansen vil bli sendt ut elektronisk i løpet av juni.

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Invitasjon - Forslag til foredrag
Den 34. Kristiansandkonferansen innen boring og brønn
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