Norsk Petroleumsforening (NPF)

Invitasjon - Forslag til foredrag

Den 35. Kristiansandkonferansen innen boring og brønn
19. - 21. september 2022

Høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser gav staten historisk høye eksportinntekter ifølge Oljedirektoratets rapport for Sokkelåret 2021. Mange nye funn og prognoser om økte
investeringer frem mot 2025 gir grunn til videre optimisme for bransjen. På samme tid flagger Ptil at
de er bekymret og peker på at kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet på sokkelen. Hvordan
balanserer bransjen dette og hva skal til for at Norge kan styrke sin posisjon som en stabil energileverandør til Europa?
Formålet med konferansen er å presentere tekniske og operasjonelle forbedringer relatert til boring og
brønn. Med dette ønsker programkomitéen å få inn forslag til foredrag innenfor følgende områder:
•
•
•
•
•

Teknologi og løsninger for boring, komplettering og brønnarbeid for den modne sokkelen og nye
utbygginger
Hva har vi lært det siste året – hvilke operasjonelle erfaringer er gjort?
Hvordan opprettholder og ytterligere forbedrer bransjen de gode HMS-resultatene?
Hvordan kan arbeidsprosesser være en del av løsningen?
Hva blir gjort rundt cyber security innenfor boring og brønnaktiviteter og hvordan kan dette påvirke
digitaliseringsskiftet?

Send oss forslag til foredrag
Det er utarbeidet et fast formular (vedlagt) 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 skjemaet for forslag til foredrag komiteen bruker som
basis for å evaluere innsendte forslag. Listen over tema listet over er et utgangspunkt, men kan gjerne
utvides. Det vil derfor være forslagsstilleren og komitéens 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 eventuelt påfølgende foredrag primært holdes på norsk. Forslag til foredrag i henhold til
vedlagt format sendes til prosjektleder på e-post: kristin.oinaes@npf.no
Tidsfrist for innsendelse av forslag til foredrag er: 5. april 2022 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.
Kristiansandkonferansen viderefører lange tradisjoner med presentasjon av forbedringer som er oppnådd
de siste årene i tillegg til presentasjon av igangsatte forbedringstiltak for å møte nye utfordringer og rammebetingelser i tiden fremover.
Programkomiteen håper årets tema fanger interesse og ønsker alle
hjertelig velkommen til Kristiansand i september!
På vegne av programkomitéen,
Thomas Eide Mæland
Komitéleder

Forslag til foredrag

«Den 35. 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 5. april 2022.

