
Hovedtema: 
Luftfart eLLer kLima?

SOLakONferaNSeN 2012
11.–12. september,  

rica airport Hotel Stavanger, Sola

www.solakonferansen.no



Vi har i år valgt å sette fokus på forholdet mellom luftfart og dens miljøpåvirkning . 
Overskriften vi har valgt, ”Luftfart eller klima?”, indikerer vår ambisjon om å 
engasjere  både foredragsholdere og deltakere i diskusjoner hvor fakta skal avdekkes. 
er luftfarten en viktig del av løsningen for den globale bærekraftige utviklingen, eller 
tvert om en belastning for de fremtidige generasjoners streben etter miljøvennlige 
transportformer? 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 næringslivet, politisk miljø, forskningsinstitusjoner og offentlig 
forvaltning skal i år fra hvert sitt ståsted belyse et stadig viktigere spørsmål. klima
utfordringene er store og krevende, og vi inviterer deg til å delta i diskusjonen.

Velkommen!
Leif Anker Lorentzen

Styreleder, Stiftelsen Solakonferansen

i regi av fN er det blitt holdt en rekke klimakonferanser de siste årene. Der er det blitt 
pekt på flere samfunnsaktiviteter som kan ha innvirkning på klimaendringer på kloden. 
Luftfarten er en av dem. Solakonferansen 2012 ønsker derfor å vie sitt program  i sin 
helhet mot miljø og klima fordi luftfarten stadig blir utfordret i denne debatten. enkelte 
oppfatter faktisk luftfarten til å være litt ”skitten” og luftfartsaktører  kommer lett i 
forsvars posisjon. Vi får stadig oftere høre sterke synspunkt og argu menter fra miljø
organisasjoner om hvor stor trussel luftfarten er mot et sunt miljø, og hvor stor inn
virkning denne industrien har på klimaendringer. Det akademiske miljøet legger også 
frem nye forskningsresultater om miljø og bærekraftig utvikling. forvirringen er stor 
om hva som er det korrekte bildet. Solakonferansen vil prøve å bringe orden i de for
skjellige synsvinkler, og vi får hjelp av norske og utenlandske eksperter på miljø og luft
fart. Programmet er tredelt, hvor foredragene går fra de mer filosofiske betraktninger  
om bærekraftig mobilitet til operatørers konkrete tiltak for å redusere energiforbruk 
og forurensning. Vi vil til slutt få høre om internasjonale regelverk som skal gi en 
dempende effekt på miljø endringer påført av luftfartsindustrien. konferansen  er gitt 
den spørrende overskrift ”Luftfart eller klima?”, så får vi se etter konferansen om 
vår spesielle næringsaktivitet står i en valgsituasjon, eller om vi kan leve med begge 
dimensjoner i fremtiden. 

Odin Leirvåg
Leder konferansekomiteen
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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 finne frem til de beste løsninger, blant annet ved 
å rette oppmerksomhet mot forskning, og la luftfartens myndigheter, organisasjoner, flyselskaper, 
fagforeninger og utdanningsinstitusjoner presentere sine bidrag til forbedret flysikkerhet.

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 fly
selskaper og avinor, Luftfartstilsynet, internasjonale flyfabrikanter, organisasjoner, fagforeninger, 
forsknings og undervisningsinstitusjoner, presse og media, politikere, oljeselskaper, transport og 
annen industri.



Konferansens forelesere

Innledere og ordstyrere

n   Ordfører Ole Ueland (H) 
 Sola kommune

n   Stein Erik Nodeland  
luftfartsdirektør  
Luftfartstilsynet 

n   Dag Falk-Petersen  
konsernsjef  
avinor aS

n   Angelica Hull  
professor 
Chief executive Officer, Swedish Biofuels aB

n   Torbjørn Lothe 
direktør 
NHO Luftfart

n   Eivind Roald 
executive Vice President Sales & marketing  
SaS Group

n   Yves Favennec 
Vice President research 
eurocopter

n   Tore Jenssen 
flåtesjef 
Norwegian air Shuttle aSa

n   Haldane Dodd 
Head of Communications 
air transport action Group (ataG) 

n   Henrik Harboe 
spesialrådgiver, norsk forhandlingsleder  
til klimaforhandlingene 
miljøverndepartementet

n   Béatrice Adolehoume 
environmental technical expert 
european Civil aviation Conference (eCaC)

n   Lars Christian Risan 
dr. art., seniorforsker 
Norsk institutt for by og regionforskning 
(NiBr)

n   Pål Brekke 
seniorrådgiver 
Norsk romsenter

n   Sigrid Brynestad 
dr. scient., seniorkonsulent 
DNV kema energy & Sustainability

n   Guri Tajet 
samfunnsgeograf,  
leder klima og miljøavdelingen 
framtiden i våre hender

n   Marianne Tronstad Lund 
doktorgradsstipendiat  
Senter for klimaforskning (CiCerO)  
og universitetet i Oslo (uiO)

n   Pål-Bjørnar Alfheim  
 oberst 
 sjef Luftsystemer, Luftoperativt inspektorat  
 (LOi), Luftforsvaret

n   Charles Christer Svensson 
 oberst 
 Programsjef – Operativt, f35programmet   
 Norge, forsvarsdepartementet 

n   Jarle Gimmestad  
flykaptein  
seniorpartner Gimmestad aS

n   Otto Lagarhus  
flykaptein  
President Lagarhus aviation Consulting



0830   Registrering åpner, kaffe 
Rica Airport Hotel Stavanger, Sola 
konferansevertskap

1000–1020   Velkommen  
Leif Anker Lorentzen  
styreleder  
Stiftelsen Solakonferansen 

  Åpning av Solakonferansen 2012  
ordfører Ole Ueland, Sola kommune

1020–1025  Innledning  
Jarle Gimmestad  
flykaptein  
seniorpartner  Gimmestad aS

1025–1050   Er bærekraftig luftfart mulig?  
Lars Christian Risan  
dr. art., seniorforsker   
Norsk institutt for by og  
regionforskning  (NiBr)

1050–1105  Pause

1105–1130   Globale klimaeffekter av luftfart 
Marianne Tronstad Lund  
doktorgrads stipendiat  
Senter for klimaforskning (CiCerO) og 
universitetet i Oslo (uiO)

1130–1155   Grenser for vekst i luftfarten? 
Guri Tajet 
samfunnsgeograf  
leder klima og miljøavdelingen 
framtiden  i våre hender

1155–1210   Spørsmålsperiode 
Jarle Gimmestad  
Panel: Risan – Lund – Tajet  

1210–1300  Buffetlunsj

1300–1330  Aviation in a sustainable world –   
 looking at the big picture 
 Haldane Dodd 
 Head of Communications  
 air transport action Group (ataG) 

1330–1350   Myter og virkelighet om  
luftfart og miljø 
Torbjørn Lothe 
direktør NHO Luftfart

Tirsdag 11. september

1350–1415   Emission from aviation and climate 
negotiations 
Henrik Harboe 
Norges klimaforhandler 
miljøverndepartementet

1415–1430   Spørsmålsperiode 
Jarle Gimmestad 
Panel: Dodd – Lothe – Harboe 

1430–1450   Miljømessige utviklingstrekk og 
konsekvenser  for Forsvaret  
Pål-Bjørnar Alfheim 
oberst, sjef Luftsystemer, Luftoperativt 
inspektorat (LOi), Luftforsvaret )

1450–1505 Pause

1505–1540   Eurocopter steps towards greener 
rotorcrafts 
Yves Favennec 
Vice President research 
eurocopter

1540–1610   Når er biodrivstoff bærekraftig 
– og hvorfor er dette viktig for 
flyindustrien ? 
Sigrid Brynestad 
dr. scient., seniorkonsulent DNV kema 
energy & Sustainability

1610–1645   Technology for the production of 
fully synthetic aviation fuels,  
diesel and gasoline 
Angelica Hull 
professor, Chief executive Officer,  
Swedish Biofuels aB

1645–1650   Oppsummering første dag 
Jarle Gimmestad og Odin Leirvåg

1650–1720  Ekstra – bonusforedrag: Det norske  
 F-35-programmet  
 Charles Christer Svensson  
 oberst, Programsjef – Operativt,  
 f35programmet Norge,  
 forsvarsdepartementet 

1900   Konferansemiddag  
på konferansehotellet

SOLakONferaNSeN 2012



Stiftelsen Solakonferansen 
Styre
Styreleder Leif anker Lorentzen Lufthavnsjef, avinor aS/Stavanger lufthavn, Sola

Jakob Bae adm direktør, Blueway Offshore Norge aS
Svein ketil Bertheussen kvalitetsrådgiver, CHC Helikopter Service aS
Odin Leirvåg flykaptein, SaS
Per arnljot Nilssen Pensjonist, ingeniør, til 31. august 2012
kenneth arne Pettersen førsteamanuensis, leder Senter for risikostyring og 

samfunssikkerhet  (SerOS), uiS
tor Helge Strand Pensjonist, tidligere flyger og lufthavnsjef
Harald Øverland engineering manager, aker Well Service aS

eirik Walle redningsleder, HrS SørNorge, fra 1. september 2012

Sekretariat
Håvard Haugen Daglig leder, Stiftelsen Solakonferansen
anne aareskjold konferansesekretær

Konferansekomité
Leder Odin Leirvåg flykaptein, SaS

Oluf Langhelle Professor, dr. polit., universitetet i Stavanger (uiS)
Per Harald Pedersen Seniorrådgiver, avinor aS
Øivind Solberg accountable manager, CHC Helikopter Service aS
Berit Berg tjørhom Dr. samfunnssikkerhet, uiS/SerOS
Håvard Haugen Sekretær, Stiftelsen Solakonferansen

0800  Kaffe – hotellets lobby

0820–0825   Innledning 
Otto Lagarhus  
flykaptein 
President  Lagarhus aviation Consulting

0825–0900   International aviation and climate 
change: where do we stand?  
Béatrice Adoléhoumé  
environ mental technical expert  
european Civil aviation Conference

0900–0910  Pause

0910-0945   Luftfartsdirektørens foredrag 
Stein Erik Nodeland  
luftfarts direktør, Luftfartstilsynet

0945-1020   Bærekraftig utvikling av luftfarten 
Dag Falk-Petersen 
konsernsjef, avinor aS

1020-1035   Spørsmålsperiode 
Otto Lagarhus 
Panel: Nodeland  – Falk-Petersen

Onsdag 12. september

1035-1105   Solstormer og romvær i sikkerhets-
sammenheng for luftfarten/ 
Solstormer – hvordan påvirker  
de vårt teknologibaserte samfunn 
Pål Brekke 
seniorrådgiver Norsk romsenter

1105–1125  Pause

1125–1200   Økonomisk krisetid i luftfarten: Har fly-
selskapene råd til miljøinvesteringer? 
Eivind Roald 
executive Vice President Sales &  
marketing SaS Group

1200-1235  Gigantbestilling 222 nye fly – hva vil det  
 bety for miljøet? 
 Tore Jenssen  
 flåtesjef, Norwegian air Shuttle aSa

1235–1300   Oppsummering og avslutning 
Jarle Gimmestad, Otto Lagarhus og 
Odin Leirvåg

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

SOLakONferaNSeN 2012



Vi takker for støtten  
og godt samarbeid!

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

Velkommen til Sola!
Lykke til med årets luftfartskonferanse
Hilsen SOLA KOMMUNE
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Påmelding og praktiske opplysninger
Se våre hjemmesider www.solakonferansen.no 

Deltakeravgift

kr. 5 500, som inkluderer konferansemateriell, 
lunsj 11. og 12. september, konferansemiddag 11. 
september samt møtemat og forfriskninger under 
selve konferansen. Hotellopphold er ikke inkludert 
i deltakeravgiften.

Deltakeravgift og innbetaling 
Når påmelding er foretatt og du har mottatt 
påmeldingsbekreftelse og faktura fra oss, betales 
deltakeravgiften ved å honorere den mottatte 
fakturaen innen angitt frist. 

Påmeldingsfrist tirsdag 4. september

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

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 et administrasjonsgebyr på kr. 500,. 
Ved avbestilling senere enn fredag 7. september, 
gis ingen refusjon av deltakeravgiften. 

Overnatting for  
konferansedeltakere
Det er inngått rabattavtale med  
rica airport Hotel Stavanger, Sola  
for et antall rom: 
n enkeltrom m/frokost kr 1 395,

Bestilling og bookingkode:
Se våre hjemmesider www.solakonferansen.no, 
”Overnatting for konferansedeltakere” 

tilleggsovernatting weekend  
(fre, lør & søn) på rica Park Hotel,  
Stavanger
n enkeltrom per natt kr 890,
n Dobbeltrom per natt per pers. kr 495,

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

returadresse:
Solakonferansen
Pb. 506 
4055 Stavanger lufthavn  NorwayB
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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

epost: leder@solakonferansen.no

Web: www.solakonferansen.no

Org nr: 975 834 425


