
Fra styret
Siste styremøte i 2000 ble avholdt i Bergen den
14. desember. Av saker som ble behandlet kan
nevnes:

- Strategiplan for 2001-2006 samt
handlingsplan for 2001 ble gjennomgått og
oppdatert. Styret viderefører i hovedsak de
mål og virkemidler fra tidligere år, men nytt
punkt er at NFOGM vil førsøke å bidra til å
sikre kvalitet på målefaget. Oppdatert
strategiplan og handlingsplan vil bli utsendt
sammen med årsmøtepapirene.

- Foreningen har inngått kontrakt med
Christian Michelsen Research for
utarbeidelse av håndbok i
usikkerhetsberegning for fiskale gas

målestasjoner basert på flerstråle ultralyd
strømningsmåling.

- Temadag og Årsmøte i Oslo den 23/3-
2001 er under planlegging. Husk at saker
som ønskes behandlet på årsmøtet må
være forelagt styret senest 23/1-2001.

Forøvrig kan det nevnes at NFOGMs hjemme-
side er oppdatert. Hjemmsiden kan nås direkte
via www.nfogm.no – ta en kikk og kommenter
gjerne innholdet.

Ha en flott jule- og nytterhelg med din familie.

Julehilsen Styret!

Referat fra North Sea Flow Measurement
Workshop
av Jørn Heibø, Statoil
Årets workshop NSFMW 2000 ble som for to år
siden arrangert på det fasjonable Gleneagles
Hotell. En stiv pris på arrangementet gjorde nok
at deltagelsen fra Norge var noe mindre enn hva
den ville ha vært hvis et billigere hotell-
alternativ var valgt.

Totalt så var det ca. 220 deltagere fra 15 land og
i underkant av 50 av disse var fra Norge.

Nytt i år var at en startet til lunch på tirsdagen
og avsluttet med ”workshop dinner” på
torsdagen. Dette ble godt mottatt og kommer
mest sannsynlig til også å bli valgt ved neste års
arrangement.

Det var mange gode tekniske presentasjoner og
hovedtyngden av foredrag i år var på ultralyd-
måling.

Prisen for beste ”paper” gikk i år til M. Reader-
Harris (NEL).

I ”closing speech” ønsket formann for neste års
arrangement, Øyvind Isaksen, alle hjertelig
velkommen til Kristiansand. Arrangementet er
planlagt avholdt 22-25 Oktober 2001, på
Quality Kristiansand Hotel i Kristiansand.

 ”Call for paper” ble utdelt på Gleneagles, samt
utsendt via de normale rutiner i NIF. Om noen
likevel mangler ”Call for paper” kan man ta
kontakt Ketill Børge-Ask eller Lise Olaussen
hos NIF på telefon 22947500.
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NFOGM
søker å bidra
til økt
bevisthet
rundt kvalitet
og ramme-
betingelser
relatert til
måleaktiviter
i olje-
selskapene

NFOGM
delfinansierer
nytt prosjekt
på CMR

Saker for
Årsmøte må
være
innlevert
styret senest
23.01.01

North Sea
Flow
Measurement
Workshop
”at the speed
of sound”

Vellykket
arrangement
– i dyreste
laget for oss i
nord.

God Jul !

Er det noe snille målefolk her
– jeg har mange fint brukte
turbiner, blendeplater og
testseparatorer på
juleverkstedet mitt !

http://www.nfohm.no/


Temadag og Årsmøte 2001
av Alf Smørgrav, Kongsberg Metering
Tiden for å sende ut kalendere for neste år er
kommet svært nær. Med det samme du får den i
hende, husk å merk av fredag 23. mars 2001 så
går du ikke glipp av NFOGM's temadag samt
årsmøte med spenstig avslutning i Oslo’s
gater….

Du må ikke bare tenke på deg selv, men
innvolvere dine nærmeste i planlegging av tiden
som dere får i Oslo. Husk at ikke bare er selve
dagen som må reserveres, men dere bør så
absolutt avsette kvelden samt endel av dagen
derpå for rekreasjon og avslapping.

Programmet for temadagen 2001 ferdigstilles i
disse dager og vil dekke mange interessante

områder. Her kan nevnes; Nye OD forskrifter,
resultater/erfaringer med ultralyd væskemålere i
Hydro/Statoil, våtgass-måling, håndbok om
vann-i-olje målere, måleutfordringer hos BP
osv..

Temadagen og Årsmøtet med middag skal
arrangeres på Radison SAS Plaza hotell i Oslo,
hvor vi også har et meget attraktivt
overnattingstilbud (gratis). Som om ikke dette
var nok så stiller også NFOGM opp med
billetter til en eller annen forestilling – kanskje
på Oslo’s nye teater.

Sett av tid og gå igang med planleggingen av
neste års Oslo-tur.

Nytt om standardisering
av Einar Halvorsen, OD
Norsk deltakelse innen internasjonal
standardisering.

NTS, tidligere Norges Teknologi-
standardisering, har fått nytt navn og heter nå
Norsk Teknologisenter. NTS har ansvaret for å
organisere standardiseringsarbeidet i Norge.
Komité K 141 er norsk referansekomite for
måling og analyse av naturgass. I september
2000 ble det besluttet at denne komiteen utvides
slik at nytt navn lyder: K 141 ”Måling av olje
og naturgass”. De ISO-komiteer dette angår er i
første rekke TC 28, TC 30 og TC 193. I tillegg
er det enkelte CEN komiteer som er relevante.
K 141 er med dette blitt en enhet for norsk
oppfølging av alle internasjonale
standardiseringsaktiviteter som dekker fiskal

måling av olje- og gass. De av NFOGMs
medlemmer som er interessert i å delta,
vennligst ta kontakt med Svein Neumann
(PPCoN) eller Einar Halvorsen (OD).

Plenumsmøte i TC 193 ”Natural gas” 2001 i
Bergen

Neste års plenumsmøte i ISO TC 193 blir
arrangert i Bergen på hotell Raddisson SAS i
uke 24. Det blir ekskursjoner til gassterminalene
på Kollsnes og Sture. Statoil og Norsk Hydro
støtter arrangementet. Her ligger en unik
mulighet for norske målemiljøer til å øke sin
kompetanse.

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:
Øyvind Isaksen, Fluenta, tlf. 55599550, fax. 55599500,  e-mail: oyvind.isaksen@fluenta.no www.nfogm.no
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Temadagen
kommer
snart, - Alf er
i god gang
med
programmet.

Temadag &
Årsmøte med
sosialt
arrangement
ligger i
planene !

K141 er
omdøpt til
Måling av
olje og
naturgass –

Ta kontakt
med
NFOGM
eller OD om
du ønsker å
delta!
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