
Fra styret 
Styret hadde sitt siste møte før 
juleferien i Oslo den 12. desember. 
Av saker som ble behandlet kan 
følgende nevnes: 
 
REVISJON AV HÅNDBOK 
 
Arbeidet med revisjon av håndbok i 
usikkerhetsberegning for olje og gass 
blir sent ut på høring til 
referansegruppa. Oppdatert håndbok 
forventes klar i slutten av februar 
2003. 
 
MÅLING AV VÆSKEMÅLING 
MED HØY VANNPROSENT 
 
Det ble også diskutert hvordan 
håndtere væskemåling med høy 
vannprosent? 
Hvordan skal vi beregne 
oljemengden, når væskestrømmen 
inneholder høy vannprosent, over 
0,5 og opp til 20%? 
Hvilke standarder skal/kan brukes? 
Kan vi utrede dette i NFOGM regi, 
for å få frem en anbefalt praksis? 
Styret vil arbeide videre med dette i 
løpet av neste år. 
 
TEMADAG 20 MARS 2003 I 
STAVANGER! 
 
Temadag og årsmøte i Stavanger den 
20/3-2003 er under planlegging. 
Husk at saker som ønskes behandlet 
på årsmøte må være forelagt styret 

senest 20/1-2003. 
 
Det vil som vanlig bli avholdt 
årsmøte på slutten av dagen. 
Eventuelle saker, som ønskes meldt 
inn må gjøres innen 20/1-03. 
 
RESULTATENE FRA 
SPØRREUNDERSØKELSEN 
 
Svarene fra spørreundersøkelsen vil 
bli lagt ut på vår hjemmeside.  
Det er her forsøkt å gjøre en liten 
oppsummering. 
 
BRAGD PRISEN FOR 2002 
 
Styret skal på årsmøte i Stavanger 
dele ut ”Bragd Prisen”. Dersom det 
er forslag til kandidater, mottas 
forslag med takk. Send en E-mail 
med kort begrunnelse til styre.   
 
 
Styre vil benytte anledningen til  og 
ønske alle en riktig god jul og et godt 
nytt år! 

 
 
Hilsen styret! 

 

NR. 4/2002 
Desember 2002 
 NYTT FRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 
 

 
 

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 i denne anledningen ønske alle en God Jul og et riktig Godt Nytt År. 

 
 

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  


