
 
 

Drift- prosess- og vedlikehold-workshop 2022 
 

Sola 26. og 27. oktober 
 

Velkommen til årets workshop på Sola Strand hotel, i kort avstand fra Stavanger lufthavn 
Sola. 
 
Årets tema: knuse- og sikteprosess, kubisering 
 
Praktisk informasjon:  

- Det er begrensning i antall plasser, og vi fyller opp i den rekkefølge påmeldingene 
kommer inn. Dersom kurset blir fulltegnet, kan det bli begrensninger i antall 
deltagere fra hvert firma.  

- Medlemmer av Norsk Bergindustri vil få plass før ikke-medlemmer 
- Alle deltakere må ha med egne vernesko, hjelm, vernebriller og vest 

Påmelding: https://events.provisoevent.no/nhobransje/events/Workshop_2022/register 
 
Program 
 

Onsdag 26. oktober 
 
10.00 – 10.30 Velkommen. Gjennomgang av program og oppstart av workshop 

Olav Hellekås, daglig leder, Hellestad sandtak AS og leder i drifts-

prosess- og vedlikeholdskomitéen 

 
10.30 – 11.00 Innlegg om case, knusing 

  
 

11.00 – 11.30 Innlegg om case, sikting og kontroll av filler 
Peder Blikra Egeland, daglig leder, Nordic Bulk AS  

 
11.30 – 12.30 Lunsj 

 

https://events.provisoevent.no/nhobransje/events/Workshop_2022/register


12.30 – 13.30 Innlegg om case, kubisering 

Pål Rikard Thomas, salgsjef Østlandet, Metso Outotec AS  
 
13.30 – 14.00 Innlegg om case, valg av maskin 

          
 
14.00 – 17.30 Utflukt og befaring på Norsk Steins anlegg på Tau 
Alle deltakere må ha med egne vernesko, hjelm, vernebriller og vest 
 

 
17.30 – 18.00 Oppsummering og gjennomgang etter dagens befaring, forberedelse 

til workshop 
 
18.00 – 19.00 Gruppearbeid, case 

 
20.00   Middag 

 

Torsdag 27. oktober 
 
08.30 – 10.30 Gruppearbeid, case 
 
10.30 – 10.50 Pause og utsjekk 
 
10.50 – 12.30 Gjennomgang og diskusjon 
 
11.30 – 12.30 Lunsj 
 
12.30 – 13.45  Gjennomgang og diskusjon 
 
13.45 – 14.00 Oppsummering og hjemreise 
 

Medlemmer av Norsk Bergindustri  ….......................................................... kr 5.000,– 
Ikke-medlemmer    ............................................................. kr 6.000,– 
  
Kursavgiften inkluderer utflukt og befaring på Norsk Steins anlegg på Tau. 
 
HOTELL/OPPHOLD 
En overnatting i enkeltrom m/fullpensjon 26. - 27. oktober ........................... kr 3.955.– 
(inkluderer lunsj og kveldsservering m/to drikkeenheter 26. oktober, frokost/lunsj  
27. oktober)  
 
For de som ikke skal overnatte på hotellet ..….…............................................   kr 2.460.– 
(inkluderer lunsj og kveldsservering m/to drikkeenheter 26. oktober, lunsj 27. oktober)         


