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Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet, i neste omgang kanskje også 
sikkerhets nivået, i luftfarten settes under betydelig press i et globalt og konkurranseutsatt 
marked i store og raske endringer. Derfor har vi valgt overskriften ”Kvalitet i luftfarten – More 
for Less?” der vi ønsker å engasjere både foredragsholdere og deltakere i diskusjoner hvor 
fakta søkes avdekket og meninger brytes. Solakonferansen sin ambisjon er å være en arena 
for en åpen dialog omkring viktige spørsmål knyttet til sikkerhet, kvalitet og miljø innen 
luftfart. Beslutningstakere fra politisk miljø, næringslivet, forskningsinstitusjoner og offentlig 
for valtning skal fra sine ståsteder belyse et særdeles viktig spørsmål; er det virkelig mulig å 
oppnå bedre kvalitet til en rimeligere pris og samtidig opprettholde og videreutvikle det høye 
sikkerhets-nivået som kjennetegner luftfartsbransjen? Du er herved invitert til å delta og bidra.

Velkommen til en tidsriktig konferanse med et tema av høy aktualitet!
Leif Anker Lorentzen

Styreleder, Stiftelsen Solakonferansen

Kvalitet i luftfart defi neres som oftest ut fra en sertifi seringsstandard. Den målbare og 
objektive  kvaliteten registreres ved hjelp av kvalitetssystemer som avdekker eventuelle avvik 
fra egne eller myndighetsbestemte krav. Ut fra slike systemer kan luftfarten utvikle seg mot 
forbedringer og høyere effektivitet. 
En annen sak er at kvalitet er en subjektiv norm for krav, forventninger og forpliktelser. 
Den ansvarlige ledelsen i et luftfartsselskap må dermed forholde seg til mange ”stake-
holders”. Kvaliteten de forskjellige parter krever, vil være forskjellig ut fra hvilken rolle og 
posisjon de har. Mens myndighetene primært er opptatt av regulatoriske krav, vil en eier være 
opptatt av avkastning. Medarbeiderne krever arbeidsvilkår av høyest mulig sosial kvalitet, og 
passasjerene krever høy grad av tilgjengelighet og komfort. 
Underleverandører presses hele tiden på pris og marginene for inntjening er små. Dette fører 
videre til at hele luftfartsindustrien stadig får mindre midler til rådighet for å kunne utvikle 
seg sikkert og effektivt. 
Det overordnede sikkerhetsaspektet forventes likevel å bli ivaretatt til enhver tid. Spørsmålet 
er om luftfarten er i stand til å opprettholde en god kvalitet i en tid hvor stadig nye aktører 
setter andre standarder for produktene. Trendene går mot at volum skal høynes mot stadig 
lavere enkeltkostnader for å skape seg konkurransefortrinn. 
Solakonferansen 2013 ønsker å belyse denne utviklingen for å se om den kan true sikkerheten 
og den forventede kvalitet for den enkelte aktør i luftfarten. Konferanseprogrammet bidrar 
med innspill både fra akademia og representanter for operatører og brukere i luftfarten. 
Mange av temaene er universelle for hele luftfarten, mens noen er rettet mot helikopter-
sektorens spesielle forhold. 

Odin Leirvåg
Leder konferansekomiteen, Solakonferansen 2013
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Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet, i neste omgang kanskje også 
sikkerhets nivået, i luftfarten settes under betydelig press i et globalt og konkurranseutsatt 

HVA ER SOLAKONFERANSEN
Solakonferansen er en stiftelse som har som formål å bringe sammen de mennesker som best kan bidra til 
å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innenfor luftfarten.

Stiftelsen ønsker ved hjelp av en årlig konferanse å fi nne frem til de beste løsninger, blant annet ved å rette 
oppmerksomhet mot forskning, og la luftfartens myndigheter, organisasjoner, fl yselskaper, fagforeninger 
og utdanningsinstitusjoner presentere sine bidrag til forbedret fl ysikkerhet.

Stiftelsens arrangement skal bidra til saklig informasjon, samtidig som luftfartens egenart og tradisjon  tas 
vare på.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er faglig og politisk ledelse i departementene, luftfartens myndigheter, ledelsen i fl yselskaper 
og Avinor, Luftfartstilsynet, internasjonale fl yfabrikanter, organisasjoner, fagforeninger, forsknings- og 
under visningsinstitusjoner, presse og media, politikere, oljeselskaper, transport og annen industri.



Konferansens forelesere

Konferansier

■   Statssekretær Geir Pollestad (SP), 
Samferdselsdepartementet  

■   Ordfører Ole Ueland (H), 
Sola kommune

■   Stein Erik Nodeland, 
luftfartsdirektør, Luftfartstilsynet 

■   Dag Falk-Petersen, 
konsernsjef, Avinor AS

■   Frode Steen, 
professor, dr. oecon, Norges Handelshøyskole 
(NHH)

■   Pernilla Ulfvengren, 
Ph.D., Head of Division for 
Industrial Management , INDEK, 
Kungliga Tekniska Høgskolan , Stockholm 

■   Randi Flesland, 
administrerende direktør, Forbrukerrådet

■   Lars Helle, 
sjefredaktør, Stavanger Aftenblad 

■   Renee de Jong, 
administrerende direktør (Norway Area 
Manager ), Bristow Norway AS

■   Torbjørn Lothe, 
direktør, NHO Luftfart

■   Eivind Roald, 
Executive Vice President Sales & Marketing, 
SAS Group

■   Geir Steiro, 
teknisk direktør, Norwegian Air Shuttle ASA

■   Astri Svenkerud, 
direktør, leder enhet for prosjektledelse i 
Nettutbygging , Statnett 

■   Kenneth Arne Pettersen, 
førsteamanuensis, leder Senter for 
risikostyring  og samfunssikkerhet (SEROS), 
Universitetet i Stavanger (UiS) UiS 

■   Trine Lise Sundnes, 
styremedlem (representerer Norden) 
i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen/ 
International  Labour Organization (ILO) – 
leder Handel og Kontor

■   Morten Ydalus, 
Managing Director, Vision Monitor Aviation

■   Alf Tørrisplass, 
fl ygesjef, Airlift AS

■   Endre Lima Løvås, 
organisasjonsdirektør, Skanem AS

■   Geir Helge Hamre, 
seksjonssjef helikopter (OH), Luftfartstilsynet

■   Rolf Johan Bye, 
seniorsikkerhetsrådgiver, Safetec Nordic AS

■   Jarle Gimmestad, 
fl ykaptein, seniorpartner Gimmestad AS

Konferansens forelesere



SOLAKONFERANSEN 2013

0830   Registrering åpner, 
kaffe og enkel servering

 •  Stiftelsen Solakonferansen, 
sekretariat

 •  Rica Airport Hotel Stavanger, 
Sola (RAHS), konferansevertskap

1000–1020   Velkommen
Styreleder, Stiftelsen Solakonferansen 

  Åpning av Solakonferansen 2013
Ole Ueland, ordfører, Sola kommune

1020–1025  Innledning og introduksjoner
  Jarle Gimmestad, fl ykaptein, 

seniorpartner Gimmestad AS

1025–1055   Rovdrift i luftfarten
Frode Steen, professor, 
Norges Handelshøyskole (NHH)

1055–1115   Konkurransekraft versus sikkerhet
Kenneth Arne Pettersen, første-
amanuensis, leder Senter for risiko-
styring og samfunssikkerhet (SEROS), 
Universitetet i Stavanger (UiS) 

1115–1145   Grensesnitt mellom 
kommersialisering og sikkerhet
Morten Ydalus, Managing Director, 
Vision Monitor Aviation
Pernilla Ulfvengren, professor, 
Kungliga Tekniska Høgskolan 

1145–1200   Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad
Panel: Steen – Pettersen – Ydalus – 
Ulfvengren    

1200–1250  Buffetlunsj

1250–1320   Norsk luftfartspolitikk
Geir Pollestad (SP), statssekretær, 
Samferdselsdepartementet

1320–1345   Den bevisste passasjeren – hva er 
viktigst?
Randi Flesland, administrerende 
direktør, Forbrukerrådet

1345–1405   Norsk luftfart i omstilling
Torbjørn Lothe, direktør, NHO Luftfart

1405–1425   Kryss-kulturell kommunikasjon
Endre Lima Løvås, 
organisasjonsdirektør, Skanem AS

Tirsdag 17. september
1425–1445   Sikkerhet på helsa løs – sikkerhet i 

førersetet?
Trine Lise Sundnes, styremedlem 
(representerer Norden) i Den inter-
nasjonale arbeidsorganisasjonen/
International Labour Organization (ILO)  

1445–1500  Pause

1500–1515   Spørsmålsperiode
Jarle Gimmestad 
Panel: Flesland – Lothe – Løvås 
– Sundnes 

1515–1540   More for More?
Renee de Jong, administrerende 
direktør, Bristow Norway AS

1540–1600   Sammenhenger mellom sikker-
hetsarbeid, markedsforhold og 
regelverk/forvaltning/tilsyn
Rolf Johan Bye, seniorsikkerhets-
rådgiver, Safetec Nordic AS

1600–1620   Oppdragsgivernes preferanser – 
kvalitet – pris – sikkerhet
Astri Svenkerud, direktør, leder enhet 
for prosjektledelse i Nettutbygging, 
Statnett

1620–1630  Pause

1630–1650   Flysikkerhetsforum for operatører 
av innlandshelikoptre – planer og 
oppnådde resultater
Geir Helge Hamre, seksjonssjef 
helikopter (OH), Luftfartstilsynet

1650–1710   Helikoptersikkerhet innland – 
kundens  rolle/påvirkning
Alf Tørrisplass, fl ygesjef, Airlift AS

1710–1725   Spørsmålsperiode
Jarle Gimmestad 
Panel: de Jong – Bye – Svenkerud 
– Hamre – Tørrisplass  

1725–1730   Oppsummering første dag
Jarle Gimmestad og Odin Leirvåg

1930   Konferansemiddag
RAHS, konferansehotellet



SOLAKONFERANSEN 2013

Stiftelsen Solakonferansen 
Styre
Leder Leif Anker Lorentzen Lufthavnsjef, Avinor AS/Stavanger lufthavn, Sola

Svein Ketil Bertheussen Kvalitetsrådgiver, CHC Helikopter Service AS
Ivar Eie Direktør forretningsutvikling, Aircontactgruppen AS
Odin Leirvåg Flykaptein, SAS
Kenneth Arne Pettersen Førsteamanuensis, leder Senter for risikostyring og 

samfunssikkerhet (SEROS), UiS
Eirik Walle Redningsleder, HRS Sør-Norge

Sekretariat
Håvard Haugen Daglig leder, Stiftelsen Solakonferansen
Anne Aareskjold Konferansesekretær

Konferansekomité Solakonferansen 2013
Leder Odin Leirvåg Flykaptein, SAS

Oluf Langhelle Professor, dr. polit., Universitetet i Stavanger (UiS)
Jayantha P. Liyanage Professor, leder Universitetet i Stavanger/

Centre for Industrial Asset Management (UIS/CIAM)
Per Harald Pedersen Director International Relations, Avinor AS
Øivind Solberg Accountable Manager, CHC Helikopter Service AS
Håvard Haugen Sekretær, daglig leder Stiftelsen Solakonferansen

0830  Kaffe, RAHS lobby

0900–0905   Innledning
Jarle Gimmestad, fl ykaptein, 
seniorpartner Gimmestad AS

0905–0935   Kan medias fokus/den nye tids 
”sanntidsjournalistikk” utfordre 
balansen mellom kommersiell suksess 
og et forsvarlig sikkerhetsnivå?
Lars Helle, sjefredaktør, 
Stavanger Aftenblad

0935–0945  Pause

0945–1015   Kvalitet i luftfarten
Stein Erik Nodeland, luftfartsdirektør, 
Luftfartstilsynet

1015–1045   Avinor – et effektivt industrikonsern 
i samfunnets tjeneste
Dag Falk-Petersen, konsernsjef, 
Avinor AS

Onsdag 18. september
1045–1105   Spørsmålsperiode

Jarle Gimmestad
Panel: Nodeland – Falk-Petersen

1105–1120  Pause

1120–1150   SAS Still Alive and Kicking
Eivind Roald, Executive Vice President 
Sales & Marketing, SAS Group

1150–1220   Safe technical services with high 
quality to lowest possible cost 
– “More for Less”. Hvordan?
Geir Steiro, teknisk direktør, 
Norwegian Air Shuttle ASA

1220–1240   Spørsmålsperiode
Jarle Gimmestad
Panel: Roald – Steiro  

1240–1300   Oppsummering og avslutning 
Jarle Gimmestad og Odin Leirvåg

1300–1400  Buffetlunsj – takk for nå – vel hjem!

Velkommen tilbake til Solakonferansen 2014: 16. – 17. sepember 2014!



Vi takker for støtten 
og godt samarbeid!

Sponsorer, annonsør og samarbeidspartnere 
bidrar til å gi konferansen fi nansiell styrke, 
og til å opprettholde kvaliteten på denne og 
framtidige konferanser 

Velkommen til Sola!
Lykke til med årets luftfartskonferanse
Hilsen SOLA KOMMUNE

FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST 

Vi takker for støtten Sponsorer, annonsør og samarbeidspartnere 
bidrar til å gi konferansen fi nansiell styrke, 



FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST – FLIGHT SAFETY FIRST 



Påmelding – overnatting – praktiske opplysninger
På våre hjemmesider www.solakonferansen.no fi nner du alt om konferanseprogrammet 
og påmelding. Gjennom påmeldingsgeneratoren, når du får opp bekreftelse for ”registrert 
påmelding”, vil du på dette formularet bli gitt lenke videre til bestilling av overnatting, eller 
gå dirkete til portal “Overnatting”.

Deltakeravgift

Kr 5.500,- som inkluderer konferansemateriell, 
buffetlunsj 17. og 18. september, konferanse middag 
17. september kl 1900 samt møtemat og for-
friskninger under selve konferansen. 
Hotellopphold er ikke inkludert i deltakeravgiften.

Deltakeravgift og innbetaling 
Når påmelding er foretatt, vil du få opp et 
dokument  som bekrefter at vi har registrert 
påmeldingen din. Påmeldingen blir først endelig 
bekreftet når deltakeravgiften er innbetalt ved at 
den fakturaen  du vil få tilsendt blir betalt innen 
angitt frist. Vennligst  benytt data fra den originale 
fakturaen vår, og ikke egenproduserte data eller 
referanser.

Påmeldingsfrist: tirsdag 10. september.

Påmeldingen sendes på følgende måte:
■  Se våre hjemmesider www.solakonferansen.no, 

”Påmelding 2013”.

Det kan dessverre ikke gis reduksjon i deltaker-
avgiften i de tilfeller hvor deltakeren ikke kan/
ønsker å følge hele konferansen. 

Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp 
påløper administrasjonsgebyr på kr 500,-. 
Ved avbestilling senere enn torsdag 12. september 
gis ingen refusjon av deltakeravgiften. 

Overnatting for 
konferansedeltakere
Det er inngått rabattavtale med Rica Airport Hotel 
Stavanger, Sola (konferansehotellet) for et antall 
rom: 
■ Enkeltrom m/frokost kr 1.440,- pr natt.

Bestilling og bookingkode:
Se våre hjemmesider www.solakonferansen.no,
”Overnatting – overnatting for konferanse-
deltakere”. 

Tilbud tilleggsovernatting weekend 
(fre, lør & søn 13. – 16. september) på Rica 
Park Hotel, Stavanger (Stavanger sentrum)
■ Enkeltrom m/frokost  kr 890,- pr natt
■ Dobbeltrom m/frokost  kr 990,- pr natt 

Bestilling og bookingkode:
Se våre hjemmesider www.solakonferansen.no, 
”Overnatting – tilleggsovernatting weekend”. 

Returadresse:
Solakonferansen
Pb. 506 
4055 Stavanger lufthavn - NorwayB

Påmelding – overnatting – praktiske opplysninger

Returadresse:
Solakonferansen
Pb. 506 
4055 Stavanger lufthavn - NorwayBB
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Kontaktinformasjon 
Stiftelsen Solakonferansen

Besøksadr: Stavanger lufthavn, Sola, rom 3045

Flyplassvegen 230, 4055 Sola

Postadr: C/O Avinor, Flyplassvegen 230, 4055 Sola

Telefon: +47 67 03 04 48 / +47 90 47 37 02

E-post: leder@solakonferansen.no

Web: www.solakonferansen.no

Org nr: 975 834 425


