
Åpning av Solakonferansen 2014 

 

 Velkommen til Sola og til årets Solakonferanse. 

 Det er veldig kjekt for meg å få lov til å åpne denne tradisjonsrike 

konferansen.  Solakonferansen har blitt arrangert hvert pr siden 1987 

og siden 1988 er den avholdt her i Sola.  Det er noe vi i Sola kommune 

er både stolte og glade for.  Luftfartsmiljøet på Sola er svært viktig for 

kommunen og for hele Stavanger regionen. 

 Sola kommune er en kommune med en lang historie. Her er det mange 

funn og spor etter mennesker fra steinalderen og frem til våre dager. 

Ved innflygningen til Sola flyplass fra sør flyr man nesten over 

Rægehaugene, en av landets rikeste gravfunn fra bronsealderen. Nord 

for flyplassen ligger Hafrsfjord, her hvor Harald Hårfagre samlet Norge 

til et rike i 872. Erling Skjalgsson som var en mektig vikinghersker hadde 

antakeligvis sin gård her like i nærheten av Sola flyplass.  

 Vikingene var internasjonalt orienterte og dro ut i verden. I den nære 

historien er det kanskje etableringen av Stavanger lufthavn i 1937 som 

har vært viktigs for vår kontakt med utlandet. For Sola kommune betød 

etableringen av flyplassen i første rekke en viktig ny arbeidsplass.  

Flyplassen var i mange år kommunens største arbeidsplass.  Selv om 

flyplassen i dag ikke er den største arbeidsplassen, er den en viktig og 

betydelig arbeidsplass. Ikke minst er det etablert et sterkt flyteknisk 

miljø her på Sola, med både teknisk fly- og helikoptervirksomhet, 

utdanningstilbud, om mye spennende utviklingsarbeid. 

Luftfartskonferansen Solakonferansen er også en del av dette viktige 

fagmiljøet her på Sola. 

 Luftfarten i regionen har bidratt til en enorm utvikling i regionen vår. I 

dag er Sola kommune og Stavanger regionen vertskap for et sterkt 

internasjonalt miljø og en rekke internasjonale selskaper.  Nærheten til 

en internasjonal flyplass har vært en avgjørende faktor i denne 

utviklingen.  Det er nok riktig å si at verken Sola kommune eller resten 

av regionen hadde vært der vi er i dag i om luftfarten og flyplassen ikke 

hadde vært her. 

 



 Sola kommune er for tiden i sterk vekst. Næringslivet trives og 

kommunen har nå over 23 000 arbeidsplasser. Det er ganske 

imponerende når kommunen nettopp har passere 25 000 innbyggere. 

 Hovedtema for årets konferanse er: Luftfarten i ekspansjon – refleksjon 
av et mobilt samfunn. Det stilles spørsmål ved om nye 
selskapskonstellasjoner kan sette internasjonale regelverk under press 
på en slik måte at sikkerheten trues. Og hvordan kan flyselskapene 
sikre rekruttering og bevare kompetanse i et marked som vokser fort? 
Vil relativt store endringer i nye organisasjoner kreve endringer i 
tradisjonelt sikkerhetsarbeid? I helikopterindustrien ser vi flere og 
større aktører som vokser og ekspanderer i markedet. Ikke bare i 
økonomisk vekst, men også geografisk ved at petroleumsnæringen 
opererer over større områder.  

 I februar i 2013 fikk jeg være med å åpne FlightSafety Internationals 
treningsanlegg her i Sola, med trening for Sikorsky S-920 helikoptere. 
Dette har vært med på å øke muligheten for mer tilpasset og effektiv 
trening, som igjen er med på å øke flysikkerheten. 
Dette anlegget har og har hatt en positiv innvirkning på 
luftfartskompetansen i Rogaland, Simulatoren er et viktig element for å 
opprettholde høy flysikkerhet for oljearbeiderne.   

 På det neste treningssenteret med 5 simulatorer, er Thales godt i gang 
med arbeidene.  Det skal etter planen åpne i 2015. Her investeres 
nærmere en mrd i sikkerhet.  

 Jeg registrerte en artikkel her om dagen angående nødlandingen på 
Hudson River der Capt. Chesley B. “Sully” Sullenberger. Der ble det sagt 
at år med øvelse på nødsituasjoner og gjennomgang av kjedelige 
rutiner gjorde at han nærmest gikk i autopilot når han fikk gåseflokken 
i motorene. Han foretok, etter det jeg leser, en perfekt nødlanding som 
er allerede skrevet inn i lærebøkene.  Så er jo spørsmålet om det er tid 
til og fokus på trening, simulering av nødsituasjoner og terping om og 
om igjen på detaljer, i en tid der det blir mer og mer fokus på økonomi, 
nye selskap og selskapsformer dannes. Det et viktig tema som settes på 
dagsorden.  

 

 Da gjenstår det bare for meg å ønske dere lykke til med konferansen, 

og erklære konferansen for åpnet. Håper dere får to fine og spennende 

dager her i Sola. 
 


