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Fra Styret: 
 

Styret hadde sitt siste møte for denne 
perioden den 28. februar på hotell 
Alexandra i Loen i Nordfjord.  
Av saker som ble behandlet på 
styremøte kan nevnes:  
 - Forberedelse til Årsmøte, regnskap for 
2007 samt budsjett for 2008 ble 
behandlet.  
Økonomien i foreningen er meget god og 
vi har derfor igjen muligheter til å sette av 
en del penger til prosjekter og faglig 
utvikling. Vil også minne om muligheter 
for reisestøtte og stipend.  

- Prosjekt for utarbeidelse av 'Håndbok i 
usikker-hetsberegning for fiskal 
oljemålestasjon basert på flerstråle 
ultralyd strømningsmålere' er startet opp 
av CMR og referanse gruppe er 
opprettet. Referansegruppa hadde sitt 
første møte den 14. mars.  

-  Prosjektet for å utarbeide håndbok; 
"Fiskalmåling av olje med høyt 
vanninnhold Fase 2: "Recommended 
practice" for en turbinmeterbasert fiskal 

målestasjon" er avhengig av en 
arbeidsgruppe. Venter på endelig svar 
fra noen av de foreslåtte deltagerne til 
arbeidsgruppe før en eventuelt vil gi 
klarsignal til CMR.  

-  Styret ser på andre muligheter en 
Gardermoen og Tønsberg for å 
arrangere NSFMW 2009. Utfordringen 
er hvordan en enkelt får over 300 
personer til et konferanse-hotell hvor 
det ikke er en flyplass i direkte nærhet. 
Lange bussturer er ikke populært, men 
kanskje en kan gjøre det litt mer 
spennende og som en egen 
opplevelse, ikke minst for de som 
kommer langveisfra og ikke er vant 
med fjord og fjell.   

Programmet for temadagen er ferdig 
og sendt til medlemmene. Meld dere 
på til en spennende Temadag og 
årsmøte torsdag den 27. mars som blir 
avholdt på Clarion Hotel Bergen 
Airport, Bergen.  

  
 

Mulig arrangementssted for NSFMW i 2009? 
 Av Styret  

 
Årets første styremøte ble avholdt på 
Hotell Alexandra i Loen. Vi var invitert av 
hotellet for å sjekke om det egnet seg 
som arrangør for NSFMW i 2009, både 
mht hotellets fasiliteter og 
adkomst/tilgjengelighet etc. De fleste av 
oss reiste til Ålesund, undertegnede 
reiste til Sandane. Vi ankom hotellet 
kvelden før styremøtet hvor vi ble møtt 
av et koselig personale som ga oss 
nøklene til våre flotte rom. På kvelden 
ble vi servert en meget smakfull buffet 
med tilhørende godt drikke. 

 
Etter styremøtet på formiddagen hadde 
vi omvisning på hotellet. Siden 
konferansesalen er lang og smal, og 

samtidig lavt under taket, blir det 
vanskelig å se lerettet for de som sitter 
bakerst i salen. Dette vil de kunne løse 
ved å sette opp skjermer på hver side 
nedover i salen. Hotell Alexandra vil ha 
teknisk ekspertise på dette i mars og 
melde tilbake til NFOGM. Alt teknisk 
utstyr er tilgjengelig og fungerer bra. 

 
Møterom for øvrig finnes det mange av 
og i alle størrelser. Utstillingsområdet 
var greit og gulvene tåler tungt utstyr. 
Det er mulighet for å kjøre inn med 
truck og jekketralle.  

 
Restauranten har god plass. 
 



 

Transport/reisetid er en utfordring til 
dette hotellet. Det er et nydelig sted, men 
det ligger litt bortgjemt mellom vakre 
fjorder og fjell.  
 
Vi i styret har vurdert muligheten om å 
leie en båt med guide fra Bergen. Dette 
er en flott fem timers tur med vakre 
omgivelser og samtidig en fin sosial 
opplevelse. 
 
Andre reiseruter er: 
Fly til Ålesund  + 2 ½ time med buss til 
Hotell Alexandra 
Fly til Sogndal + 2 timer med buss til 
Hotell Alexandra 
Fly til Sandane + 1 time med buss til 
Hotell Alexandra 
 
Noen bilder av hotellet. 
 

 
  

 
 

 
 

 
Valget for arrangementssted står nå 
mellom Tønsberg og Loen, vi i styret vil 
bestemme dette i løpet av de nærmeste 
ukene. 
 
Styret tar gjerne imot innspill og 
meninger på 
solfrid.sunde@fkm.fmcti.com

 
 

ORGANISERING AV FISKAL MÅLING I 
STATOILHYDRO  
Av Dag Flølo, StatoilHydro 
 
Siden mange er interessert i hvordan 
de som driver fiskal måling i Statoil 
Hydro er organisert etter sammen-
slåingen av de to selskapene. Vil jeg 
gjerne kort gjøre rede for dette her i 
Nytt fra NFOGM. 
 
De teknisk fagansvarlige for fiskal 
måling for offshoreanlegg operert fra 

Bergen, Stavanger og Stjørdal er 
organisert i følgende avdeling med en 
felles leder lokalisert i Bergen: 
 
Undersøkelse og Produksjon Norge / 
Driftsutvikling / Drifts og vedlike-
holdsteknikk Bergen / Flerfelts-
operasjoner / Fiskalmåling. 
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Hver teknisk fagansvarlig har da typisk 
det tekniske fagansvar for en eller flere 
installasjoner, og har også faglig ansvar 
ved modifikasjoner av disse anleggene. 
De fagansvarlige som også er 
Selskapets Representanter for 
kalibreringsavtaler, serviceavtaler etc. 
er også lokalisert i denne avdelingen. 
 
For landanleggene er de teknisk 
fagansvarlige organisert i avdelinger 
tilknyttet det enkelte anlegg. 
 
I tillegg er fagleder og tre ingeniører 
innen fiskalmåling og allokering som 

arbeider internasjonalt eller med 
utbyggingsprosjekter organisert i 
følgende avdeling: 
 
Teknologi og Ny Energi / Prosess og 
Foredlingsteknologi / Prosessteknologi / 
Prosessikring, Kontroll og Miljø 
 
I denne avdelingen ligger også 
eierskapet til tekniske spesifikasjoner, 
arbeidsprosesser og Selskapets 
Representant for innkjøpsavtaler for 
målestasjoner. Fagleder har også ansvar 
for å drive fagnettverket for fiskalmåling. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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: 
Solfrid Sunde [solfrid.sunde@fkm.fmcti.com] www.nfogm.no 
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