
 TEKNOLOGIKONFERANSE 
OM INDUSTRIELL DIGITALISERING 

Scandic Hotell Hammerfest

23. oktober 2018

knyttet til ARCTIC OPERATIONS 2018



Konferansen er en arena for teknologer og ledere som arbeider med elektroteknikk, 
automatisering og digitalisering i industrien.

Tilgangen til stor datakraft og effektive verktøy for analyse og tilstandskontroll åpner for helt 
nye muligheter for å legge grunnlaget for forventet sikkerhet, forutsigbar drift og 
effektivt vedlikehold i industrianlegg både på land og offshore. 

Arrangørene legger vekt på å gi gode eksempler på praktiske løsninger og effektive 
dataverktøy som er tilgjengelig i markedet. 
Foredragsholdere setter deltakerne i stand til å få et overblikk over dagens trender og 
fremtidige tekniske standarder innenfor sikker drift og optimalt vedlikehold i industrien. 

Programmet bidrar til å konkretisere forestillingene om fremtidens digitale feltoperatør. 
Programmet avsluttes med et bedriftsbesøk med tilhørende foredrag ved hovedkvarteret til 
oljeselskapet ENI Norge i Hammerfest. Konferansen suppleres med en utstilling. 

Hovedtema:
– Erfaringer med Ex-installasjoner på norsk sokkel
– Den digitale feltoperatøren
– Analysemetoder og prediksjonsvedlikehold
– Erfaringer med elkraftforsyning fra land

Målgruppe:
– Ledere og beslutningstakere i industriell og teknisk virksomhet
– Teknisk ledelse i prosjekt fra leverandører og fra industrien
– Teknisk personell hos operatørselskaper, anleggseiere, industri og systemleverandører
– Teknisk personell fra engineeringselskaper
– Fagpersoner fra skoler med tekniske fag (prosess, elektro, automatisering og IKT)

NFEAs konferanse arrangeres dagen før Arctic Operations 2018. 
AO2018 arrangeres av Kinevo og Equinor 24. og 25. oktober.
Vi anbefaler våre deltakere til også å melde seg på Kinevo og Equinor sitt arrangement, som finner 
sted på Arktisk Kultursenter i Hammerfest,
Info og påmelding: www.arcticop.com



11:00 Åpning og velkommen
             Karin Sundsvik, NFEA

11:15	 De	viktigste	erfaringer	med	standarder,	utforming,	drift	og	og	effektivt	vedlikehold		  
	 av	Ex-	installasjoner	i	industri	-	og	offshoreanlegg.
  Dag-Ove Fauskanger, Kværner

11:45	 Industri	4.0,	maskinlæring	og	prediksjonsvedlikehold
 Andreas Marhaug, MainTech 

12:15 Lunsj og besøk på utstillingen

13:15 Industriell digitalisering i praktisk perspektiv
 Vegar Næss, Equinor

13:45 Praktisk bruk av digitalisering i industrien: Beslutningsstøtte - Tilstandsovervåkning -  
 Riktig bruk av cloud og edge-computing
 Arnstein Reistad, Siemens

14:15	 Kaffepause	og	besøk	på	utstillingen

  
14:45	 Fremtidens	integrerte	løsninger	for	effektiv	drift	og	prediktivt	vedlikehold
 Mark Roberts og Eirik Løland, Honeywell

15:15	 Ny,	men	ikke	kunstig,	virkelighet	for	prosessoperatørene
 Trygve Harvei, ABB

15:45	 Kaffepause	med	besøk	på	utstillingen

16:15 Oppsummering og orientering om bedriftsbesøk
 Stein Altern, NFEA

16:30	 Besøk	ved	ENI	sitt	hovedkontor	i	Hammerfest

17:00 Erfaringer med kombinert elkraftforsyning fra land til Goliat- installasjonen
 Stig Henning Johansen, ENI Norge

19:00 Middag i regi av Kinevo
 

23. OKTOBER



Praktisk	informasjon

Tid og sted:
23. oktober 2018
Scandic Hotell Hammerfest
Sørøygt. 15, Hammerfest

Påmelding:
Påmelding skjer via www.nfea.no.
Du vil motta en bekreftelse på e-post

Avbestilling:
Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet
belastes med et gebyr på kr. 500-. Avbestilling senere 
enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift.
Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Deltakeravgift:
Medlem  NFEA    kr. 3 000,- 
Ikke medlem    kr. 3 500,-

Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe i pauser.

Utstilling 23. oktober:
Medlem NFEA    kr. 6.000,-
Ikke medlem    kr. 7.000,-

Prisen inkluderer en deltaker på NFEA-konferansen. 

Middag:
Det inviteres til middag (sjømat) i regi av Kinevo 
23. oktober kl 19:00.
Du kan melde deg på middagen gjennom oss ved å 
krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.
Middagen koster kr 800,- inkludert to enheter drikke.

Programkomite:
Gunder Bure Gabrielsen, Equinor Hammerfest
Geir Ove Teigen, ABB Hammerfest
Stig Henning Johansen, ENI Norge AS Hammerfest
Jan Tore Kvalnes, KINEVO Hammerfest
Trygve Gunnar Ulfsnes, Siemens AS
Tom Kristian Wenger, NFEA
Stein Altern, NFEA

Bedriftsbesøk:
Besøk ved ENI sitt hovedkontor i Hammerfest
Erfaringer med kombinert elkraftforsyning fra land til Goli-
at- installasjonen v/ Stig Henning Johansen, ENI Norge

Foredrag:
Link til presentasjoner i PDF - format vil bli sendt ut
til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette
gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

NFEA medlemskap 2018:
Priser for medlemskap pr. kalenderår er kr. 5 000,- for 
bedrifter, kr. 5 000,- for undervisningssteder, kr. 500,- for
enkeltpersoner og kr. 0,- for studenter. Gjelder nytegning 
av medlemskap.

NFEA	er	ikke	ansvarlig	for	utgifter	deltakerne	måtte	få	i	forbindelse	med	arrangementet	ved	uforutsette	hendelser	som	flystreik,	avlysning	etc.

Takk	til	våre	hovedsponsorer:


