INVITASJON

Human Factors in Control

21-22 april
2010

Fremtidige driftsformer og kontrollsystemer
Kjære deltaker!
Vi vil med dette invitere til møte i HFC- forum (Human Factors in Control).

24.mars

Møtet holdes onsdag 21. og torsdag 22.april 2010 i Halden på Park Hotel, Marcus Thranes
gate 30, 1776 Halden. Vi starter kl 11:30 med lunsj og avslutter etter lunsj på torsdag.
Vi har reservert rom på Park Hotell. Frist for beskjed om rombestilling er 14.april, IFE
bestiller rom for dere – kryss av på siste side. (De som vil bestille selv må ringe tlf 69 21 15 00,
og oppgi IFE for å få beste pris).
Program
Tema for møtet vil være ”Fremtidige driftsformer og kontrollsystemer” og vi vil bl.a. ha en
paneldebatt mellom operatører og leverandører om dette temaet, fulgt av en workshop.
Foredrag holdes bl.a. av Prof. M.Lind fra Danmarks Tekniske Universitet, se hjemmesiden
http://www.iau.dtu.dk/~ml/ og mange andre sentrale ressurspersoner. Det blir besøk hos
Borreggaard (Sarpsborg) hvor vi får se på kontrollrom og høre erfaringer fra de gjennomførte
omorganiseringene.
Forumets visjon og hovedoppgave
HFC visjon: "Kompetanseforum for bruk av HF innen samhandling, styring og overvåkning i olje
og gass virksomheten."
HFC hovedoppgave: "Å være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF
metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter." (Om HFC, se: www.hfc.sintef.no)
Vi håper du har anledning til å delta, og ønsker at du fyller ut og returnerer det vedlagte
registreringsskjemaet, senest 12.april. Vi ser frem til din deltakelse.
Vil minne om konferanse I regi av Human Factors and Ergonomics Society Europe, 13-15/10 2010 i Berlin – tema “Human Centred Automation”. Se http://www.hfes-europe.org/.
Vi vil også benytte anledningen til å minne om kurset ”MTO-Human factors” ved UiS som går
høsten 2010, og NTNU kurset "Introduksjon til HF og integrerte operasjoner" - våren 2011.

Vennlig hilsen
Thor Inge Throndsen /StatoilHydro, Atoosa Tunem/IFE, M. Green/HCD, Håkon Fartum/DnV,
Martin Relling/ ConocoPhillips, Stig Ole Johnsen; Camilla Tveiten; Irene Wærø/SINTEF.

Vær vennlig og returner registreringen innen 14.april 2010 til:
jannicke.neeb@hrp.no, IFE (FAX: 69 21 24 90)

AGENDA

HFC Møte

21 til 22 april
2010

Fremtidige driftsformer og kontrollsystemer
Halden, IFE – Park Hotel, Marcus Thranes gate 30
Dag 1
11:30-12:30
12:30-12:45
12:45-13:30

Foredrag med spørsmål etter foredragene;
Registrering og lunsj
Velkommen til møtet – presentasjon av møtedeltakere
Fremtidige driftsformer og kontrollsystemer

13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

Diskusjon
Kaffe/Pause
“Important HF issues in future operations”:
“Utfordringer og erfaringer med omorganisering av Statoil
i forhold til nye driftsformer”:
Kombinert besøk og presentasjon hos Borregaard,
Sarpsborg- bl.a. erfaringer med omorganiseringer
Transport tilbake
Middag inkl underholdning

15:00-17:30
17:3019:00
Dag 2
08:15-08:30
08:30-09:30

10:15-10:30
10:30-11:00

Foredrag med spørsmål etter foredragene;
Kaffe
Diskusjonspanel med deltakelse fra operatører (eks
Statoil/ Øivind Nilsen) og leverandører (ABB, Kongsberg/
Olav Revheim).”Framtidens driftsformer – muligheter/
strategier og utfordringer”
Workshop: HFC; organisert i to grupper i regi av
seminarets hovedtema og paneldebatten - framtidens
driftsformer – muligheter/ strategier og utfordringer.
Kaffe/Pause
Fremtidens interaktive teknologier for bruk i kontrollrom

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00

Bemanningsstrategier i fremtidige høyautomatiserte verk
Intelligente løsninger for pålitelige arbeidsprosesser
Lunsj

09:30-10:15

Ansvar/Beskrivelse
HFC/IFE
HFC
Prof. M.Lind/ Danmarks
Tekniske Universitet
HFC/IFE
A.Balfour/HFS
Ø. Nilsen/Statoil
HFC/IFE
HFC/IFE
HFC/IFE
HFC/IFE
Moderator A.Balfour/HFS

HFC/IFE
HFC/IFE
H.Koskinen & L.Hurlen/VTT &
IFE
M. H. Rø Eitrheim /IFE
R. Fjellheim/COMPUTAS
HFC/IFE

Neste møte i HFC forum er planlagt til 20-21 oktober 2010

Vær vennlig og returner registreringen innen 14.april 2010 til:
jannicke.neeb@hrp.no, IFE (FAX: 69 21 24 90)

REGISTRERING

Human Factors in Control
Halden, IFE Park Hotel, Marcus Thranes gate 30

21. til 22. april
2010

Fremtidige driftsformer og kontrollsystemer
Ja, jeg vil gjerne delta:
Navn:

__ ____________________________________

Tittel / stilling: ____ __________________________________
Organisasjon: ___ ___________________________________
Adresse:
__ ____________________________________
Kryss av for:
__Lunsj 21/4, __Middag 21/4, __ Bestiller hotell 21/4 __ Lunsj 22/4

Tlf. :
E-post:

__________ Fax: ___________
_______________

Hvem faktureres (PO-Nr/Bestillingsnr/Referanse: nr: )___________________
For å være med må man betale inn medlemsavgift eller møteavgift. Medlemsavgiften er
pr år:
- 25.000 for bedrifter med mer enn 15 ansatte (dekker 3 deltakere)
- 12.500 for mindre enn 15 ansatte (dekker 2 deltakere)
- 6.500 kr pr møte for ikke medlemmer (og overskytende deltakere)
Medlemsavtale, informasjon og publikasjoner om HFC kan finnes på WEB-siden:
http://www.hfc.sintef.no

Vær vennlig og returner registreringen innen 14.april 2010 til:
jannicke.neeb@hrp.no, IFE (FAX: 69 21 24 90)

