
 

Fra Styret: 
 

Styret hadde sitt siste møte for denne 
perioden den 12. februar i Stavanger.  
Av saker som ble behandlet på møte kan 
nevnes:  
- Forberedelse til Årsmøte, regnskap for  
  2008 samt budsjett for 2009 ble  
  behandlet. Selv i disse finanskrise tider  
  er økonomien i foreningen meget god  
  og vi har derfor mulighet til å sette av  
  en del penger til prosjekter og faglig  
  utvikling. Vil også minne om muligheter 
  for å søke foreningen om reisestøtte og  
  stipend. 

- Prosjekt 'Fiskalmåling av olje med høyt 
  vanninnhold Fase 2; "Recommended  

practice" for en turbinmeterbasert 
fiskal målestasjon" - er under 
utarbeidelse. Arbeidsgruppa vil ha et 
utkast for kommentarer klart i løpet av 
våren. Håndboka forventes ferdig til 
sommeren. 

Husk å melde dere på til Temadagen 
og Årsmøtet i Stavanger Torsdag den 
19. mars.  Vil også minne alle 
pensjonist medlemmer om mulighet 
for å delta på Temadagen og Årsmøte. 
Ta kontakt med Else Dahl i Tekna for 
informasjon og påmelding. 

 

 

Temadag og Årsmøte 2009 
 Av Kåre Kleppe, StatoilHydro  

 
Temadag og årsmøte vil i år bli arrangert 
i Stavanger torsdag den 19. mars. 
Programmet for temadagen er nå klart 
og er sendt ut til medlemmene. 
Programmet inneholder denne gangen et 
for mange aktuelt tema, Eierskaps-
allokering med bruk av flerfasemålere. 
Dette blir nå mer og mer aktuelt  
ettersom det kommer  flere 'små' subsea 
felt som knyttes opp mot eksisterende 
installasjoner, og hvor dette er en billig 
og kanskje den eneste mulige løsningen.  
 
Av stikkord kan nevnes: 
 
. Erfaringer og forventninger 
. Systemintegrering av flerfasemålere,  
  separatormålinger og PVT programvare 
. Verktøy og metoder for PVT- 
  beregning 
. Erfaring fra testing 
. Driftserfaringer fra våtgass- 
  målerne på Snøhvit 
. Usikkerhetsberegning 
. Kost/nyttevurdering 
. Erfaring som systemintegrator 

 
 
Temadagen avløses av årsmøte med 
påfølgende middag. Bestill sen retur 
fra Stavanger, og møt opp den 19. 
mars til et hyggelig treff med 
likesinnede.
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North Sea Flow Measurement 
Workshop 2009 – Call for abstracts 
Av Dag Hendrik Flølo, Chairman NSFMW 2009 

 

Fristen for å levere abstract til årets 
workshop er i disse dager. Erfaring fra 
operatører er spesielt etterspurt i 
tilbakemelding fra forrige workshop. 
Deriblant etterspørres spesielt erfaringer 
med bruk av flerfasemålere. 
 
Benytt anledningen nå til å levere et 
abstract (ca 200 ord). Ved å 
sammenstille erfaringer i et dokument og 
presentasjon gjøres underlaget verdifullt 
både for eget selskap og for andre. 

 

Abstract leveres inn via TEKNA sine 
hjemmesider: 

Abstract kan sendes til lio@tekna.no  
 
For mer informasjon og for innlevering 
av abstracts. 
www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/
arrangementer/intconf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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����

 


