
INDUSTRISEMINAR 
REGION VEST 2018 

 
28. november 2018

Equinor, Bergen



Tema: Industriell anvendelse av digitalisering og omvisning på Equinor Integrated Operating 
Center og omvisning i kontrollrommet for plattformen Valemon på Sandsli. 
 
Fremtidens oljeinstallasjoner kan styres fra kontrollrom på land. 
 
Visjonen til en rekke oljeselskaper er klar og tydelig og flere arbeider for å realisere denne driftsformen. Equinor er 
ett av de selskaper som har kommet lengst og har etablert kontrollrom for Valemon på Sandsli-Bergen. Driftssikker-
het, vedlikehold og stabil produksjon skal ivaretas i like stor grad som tidligere noe som stiller store krav til kvalitet 
og omfang av informasjon og data. 
 
I tillegg er det etablert et driftstøttesenter IOC (Integrated Operating Centre) på Sandsli. Senteret skal støtte Equ-
inors anlegg i arbeidet med tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og produksjonsoptimalisering. I første om-
gang skal senteret støtte sokkelanlegg i Norge, men i neste omgang kan landanlegg og internasjonale lokasjoner 
bli tatt med. 
 
Denne spennende driftsformen og de tekniske installasjonene er tema når NFEA Region Vest inviterer til Indus-
triseminar om mulighetene og de tekniske utfordringene ved styring og overvåking av installasjoner til havs og for 
anlegg i prosessindustrien.

NB! Alle besøkende må vise legitimasjon ved besøk hos Equinor

Industriseminaret omfatter foredrag om temaet og omvisninger

Takk til våre hovedsponsorer:

Takk til seminarets samarbeidspartnere:



12:30 Registrering  
 kl 1250 er seneste oppmøte i resepsjonen  
 på Equinor, Sandsli

13:00 Velkommen! Orientering ved NFEA  
 Bjørn Helge Ulland, 
 Equinor ASA
 leder av NFEA Regionstyre Vest

13:10 Equinor Integrated Operating Center 
 (strategi og mål)
 Siv Magny Parnas
 Equinor ASA

13:50 Industriell digitalisering, praktiske 
 eksempler og pilotprosjekter
 Svein Edvin Håvåg
 ABB Norge AS
 

15:00 Innvirkningen av digitalisering på 
 industrier og virksomheter
 Kjersti Berg Danilova
 NHH

15:40 Omvisning og informasjon i 3 grupper
 
 Gruppe 1: Equinor Integrated Operating 
 Center

 Gruppe 2: Kontrollrom for operativ styring av  
 plattformen Valemon
 
 Omvisning gruppe 1&2: v/Anders Bjørsvik og  
 Siv Magny Parnas, Equinor ASA
 
 Gruppe 3: Hvordan holder du deg faglig 
 oppdatert inn i 2020-årene?
        NFEA orienterer om programmer for kurs og  
 konferanser v/Stein Altern, NFEA

17:00 Oppsummering og avslutning

18:00   Middag på restaurant Bryggeloftet og  
 Stuene i Bergen for dem som er påmeldt. 

28. NOVEMBER

Sosialt program

14:30 Kaffepause med enkel bespisning

Omvisning



Praktisk informasjon

Tid og sted:
28. november 2018
Equinor ASA på Sandsli 

Påmelding:
For påmelding bruk www.nfea.no/arrangementer

Avbestilling:
Avbestilling senere enn  5 dager før arrangementet 
belastes med full deltakeravgift. Kun skriftlig avbestilling 
adressert til NFEA nfea@nfea.no er gyldig.

Deltakeravgift:
NFEA medlemmer:  Kr. 500,-   
Ikke medlemmer:   Kr. 900,-   
Representanter fra undervisning: Kr. 300,-      
Studenter   Gratis

For studenter: Deltakelse forutsetter innmelding som 
studentmedlem i NFEA. Medlemskapet er gratis. 
Studenter må også melde seg på selv om deltakelsen er 
gratis! Studenter som er raske til å melde seg på, vil bli 
prioritert. «Først til mølla»-prinsippet gjelder. Studenter 
kan melde seg inn her: https://nfea.no/bli-medlem/

Parkeringsmuligheter:  
Parkeringstillatelse på Sandsli kan hentes i resepsjonen 
hos Equinor

Offentlig transport:  
Bybanen fra Bergen til Sandsliveien tar 35 minutter

Bedriftsbesøk:
Omvisning ved Equinors IOC – Integrated Operating 
Center.

Middag:
Middag på restaurant Bryggeloftet og Stuene i Bergen. 
Påmelding til middag i Bergen gjøres separat til NFEA og 
betales av den enkelte deltaker på restauranten.
Adresse: Bryggen 11.

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.

PROGRAMKOMITE/REGIONSTYRET FOR REGION VEST:

Bjørn Helge Ulland, Equinor ASA (regionleder)

Rune Smedsvik, ABB AS

Sigbjørn Rabbe, Småkraft AS

Mathias Chr. Mathiesen, Høgskolen på Vestlandet – HVL


