
Fra styret 
Styret hadde sitt siste møte 
denne styreperioden 13. februar 
2003 i Bergen 
hos CMR. 
Av saker som ble behandlet på 
styremøte kan nevnes: 
 
- Forberedelse til årsmøte, 
regnskap for 2002 samt budsjett 
for 2003 ble 
behandlet. Økonomien i 
foreningen er fortsatt god, og vi 
har derfor 
mulighet til å sette av en del 
penger til prosjekter og faglig 
utvikling. 
Er det noen som har noe 
spennede innen målefaget, og 
trenger penger, så 
send en forespørsel til NFOGM. 
 
- Oppdatering av Håndbok i 
usikkerhetsberegning for fiskale 
målestasjoner 
er for det meste ferdig. 
Høringsgruppen har gitt gode og 
konstruktive 

tilbakemeldinger til CMR, som 
stort sett er ferdig med håndboka. 
Det 
gjenstår ett spørsmål angående 
ny ISO 5167, og når den vil bli 
satt i verk. 
Venter på en avklaring  før 
endelig utsendelse av håndboka. 
 
- Styre har også utlyst en 'Bragd 
pris'  som vil bli delt ut på 
Årsmøte. 
Styret hadde en vanskelig sak, 
men en utmerket kandidat er 
funnet, så møt 
opp på Årsmøte. 
 
- Programmet for temadagen er 
ferdig og sent ut til medlemmene 
- meld dere 
på til en spennende Temadag og 
Årsmøte  den 20. mars som blir 
avhold på 
First Hotell Alstor i Stavanger. 
 
 
Hilsen styret! 

 

NORTH SEA FLOW MEASUREMENT WORKSHOP 
Av: Alf Erling Smørgrav, FMC 

 
Workshop’en i 2002 er historie 
og dette er bare et lite glimt fra 
noe av det som foregikk i St. 
Andrew, Skottland i oktober I fjor. 
 
Totalt var det 248 stykker påmeldt 
medregnet forelesere, og det ble 
presentert totalt 28 foredrag 
innenfor disse områdene: 
• Usikkerhet / Allokering 

• Kalibrering 
• Ultralyd 
• Våt gass måling 
• Flerfase måling 
• ”CDF” / Installasjonseffekter 
• Gas måling og generelle 

metoder 
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Workshop’ens premie for beste 
”paper” gikk til Lex Scheers fra 
Shell Global Solutions 
International, over emnet: 
”Multiphase Flow Metering Per 
Well – Can it be Justified”. Han 
ble overakt belønningen av 
formann for 
arrangementskomiteen, Richard 
Paton kledd som seg hør og bør, 
i kilt. Se bilde. 
 
I god skotsk tradisjon ble 
”Haggis”ens pris fremført av 
Douglas Griffin, DTI, her sammen 
med bankettens toastmaster- 
også i sin klans tradisjonelle 
”outfit”. 

 
 
Selvfølgelig var det mye aktivitet 
for både kropp og hode i.l.a. de  
2 ½ dagene vi var på St. 
Andrews, og underholdning av 
både den trauste ”Piper” samt en 
noe mere lettbent  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

felespiller hørte med til 
kveldsarrangementet. 
 
Nok en teknisk vellykket 
workshop, noe evaluerings 
skjemaene ga uttrykk for. Fra 
mange ble det allikevel uttrykt at 
dette evenementet koster nå så 
mye, at vi fra Norge nå må sette 
foten ned og få det hele inn på et 
mere forsvarlig økonomisk spor. 
Dette jobbes det iherdig med vis 
á vis TUV-NEL. 
 
Alf E. Smørgrav, 
Norges medlem i 
arrangementskomiteen. 
 
 
 



 

CALL FOR PAPER 
 
Vi vil minne om fristen for 
innlevering av ”PAPER” til 2003 
workshoppen som går av stabelen 
28-31 oktober 2003. 
 
Nøkkeldata: 
Senest innlevering  14 mars 2003 
Utvelgelse av ”Paper”  30 
april 2003 
Endelig program 1 juni 2003 
 
Kontaktperson: 
Lise.olaussen@nif.no 
www.nif.no/intconf 
 
 
 
 

21. NORTH SEA FLOW MEASUREMENT WORKSHOP 
28. – 31. Oktober 2003 

 
Ja folkens, så er planleggingen 
av årets store målefest i full gang. 
Som avslutning på fjorårets 
workshop i Skottland ble ”Call for 
paper” til 2003-workshopen delt 
ut, og senere har NIF sendt ut ca. 
1000 slike invitasjoner i inn og 
utland. 
 
Vi samles på Quality Tønsberg 
Hotel i slutten av oktober, i det jeg 
håper blir en nyttig og innholdsrik 
workshop, men skal denne få et 
innhold som dere tror blir 
attraktivt, må dere sende inn 
abstrakter på emner dere brenner 
for. 
 
I ovennevnte invitasjon så er 
tidsfristen for abstrakt-
innsendelse satt til den 14. mars 
2003, så dere må skynde på. Vi i 

komiteen skal møtes ca. 18. 
mars for å velge ut det vi tror dere 
vil sette pris på å få med. 30. april 
vil vi melde tilbake statuspå 
valget av godkjente abstraktene. 
 
Dere som har noe interessant å 
fortelle, ikke nøl med å logg dere 
på www.nif.no/intconf og benytt 
det abstrakt-formularet som ligger 
der. Dere kan selvfølgelig sende 
en email (liten A4) side til 
Lise.Olaussen@nif.no , vår 
utmerkede sekretær eller til meg 
direkte 
alf.erling.smorgrav@fkm.fmcti.co
m. Jeg kan ikke love at alle 
”vinner”, men uten å delta så blir 
det ikke gull (nå i disse VM-tider). 
 
 
 



 
 
 
Temaene som vi har listet er; 
Praktiske erfaringer innen fiskal 
måling, Valg av Måle-konsepter, 
Flerfase (selvsagt), Standarder 
og myndighetskrav, Prøvetaking 
og analyse, Enklere  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
målekonsepter, 
Måleinstrumenter, 
Fakkelgassmåling, 
Våtgassmåling eller også andre 
ting av interesse for ”Verdens 
målefamilie. 
 
Alf E. Smørgrav,  
Formann i 
arrangementskomiteen. 

Måleteknisk seiltur (Stavanger) 
Av : Einar Halvorsen 
 

Våren nærmer seg med 
stormskritt, og tradisjonen tro må 
vi gjenta suksessen ved å 
arrangere nok en måleteknisk 
seiltur. Datoen er 19.6 

For de som har interesse i dette 
så kan de sende en mail til Einar 
(einar.halvorsen@npd.no) slik at 
de vil få informasjon når det 
nærmer seg. 

Spre det glade budskap, og sett 
av ovennevnte dato!  
 

Redaktøren har ordet 
Av Ulf Kommedal 
 
Jeg vil igjen oppfordre dere 
medlemmer å bidra til innlegg til 
nyhetsbrevet fra vår forening. Se 
på dette som en mulighet til å 
dele deres viten med oss andre. 
Alle opplysninger og nyheter vil 
vurderes. Benytt anledningen og 
sendt artikler til 
Ulf.Kommedal@IKM.no.  
 

Vil ellers igjen minne om at 
foreningen har ordninger hvor en 
kan søke om midler for prosjekter 
eller annet som kan fremme 
målefaget. Benytt denne 
muligheten og send en søknad til 
foreningens formann Svein 
Neumann 
(Svein.Neumann@conocophillips.com) 

 Norsk Forening for Olje- og Gassmåling (NFOGM) er en frittstående forening for teknisk personell  som arbeider med måling av olje og 
gass i norsk olje- og gassmiljø. Foreningens faglige virkeområder omfatter kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i 
behandlings- og transportsystem. 
 
Redaksjon Nytt fra NFOGM: 
 Ulf Kommedal [Ulf.Kommedal@IKM.no] www.nfogm.no  


