
 

Fra Styret: 
 

Siste styremøte dette året ble holdt i Oslo 
den 10. desember. Av saker som ble 
behandlet kan nevnes:  
 
- Forslag om at NFOGM bestiller en 
oppdatering av håndbøker for 
usikkerhetsanalyse på følgende punkt: 
 
1. usikkerhet knyttet til bestemmelse av 

energi/densitet 
2. usikkerhet knyttet til bestemmelse av 

densitet basert på spot prøvetaking 
 
- Dialog med Michelsensenterets om bruk av 
NFOGM’s håndbøker som underlag for ulike 
kurs. Styret stiller seg positivt til dette som 
del av profilering av NFOGM og for å øke 
bruken av håndbøkene 
 
- Status for prosjektet med utarbeiding av 
handbok for Liquid USM.  

Implementering av usikkerhetsmodell  og 
eksempel på usikkerhetsberekning. 
Dette er bruk av implementert program, 
som vil bli gjort i sluttfasen av prosjektet.  
Håndboka er under skriving parallelt med 
arbeidet som er beskrevet over.  
Referansegruppen vil møtes i løpet av 
januar.  
 
- Årsmøte 2010 
 
Styret bestemte at årsmøtet og temadag 
skal gjennomføres 19. Mars 2010 på 
Grand Hotel, Oslo. 
Vil minne medlemmene om at saker til 
årsmøte må være mottatt styret innen 16. 
januar 2010.  
 
Styret vil benytte anledningen til å ønske 
dere alle en riktig god jul og godt nytt år! 

 

Temadag og Årsmøte 2010 
 Av Lise Pettersen Sletta, Teekay Petrojarl  

 
Temadag og årsmøte 2010 vil bli arrangert 
på Grand Hotel i Oslo fredag 19. mars 
I år vil vi se på Norge som gass-nasjon.  
Første del av temadagen vil omhandle 
klargjøring av myndighetenes roller ifm 
fiskale/CO2 avgiftsbelagte målinger, fulgt av 
status på nye standarer MID og OIML. 
Vi skal så høre om mengdemåling av gass i 
et historisk perspektiv, og Gassled og 
betydning av mengde og energimålinger.  
Andre del er viet til bruk av USM for 
mengdemåling av naturgass,  

kvalitetsmåling av gass, og fakkelgass-
måling i lys av klimakvoteforskriften. 
 
Foredragsholdere er hovedsakelig klare, 
hvor endelig program blir sendt ut på 
nyåret. 
 
Temadagen avløses av årsmøte for 
NFOGMs medlemmer. 
Kvelden avsluttes med middag og 
underholdning på Grand Hotel for 
medlemmer med følge.  

 

En takk til NFOGM for økonomisk støtte 
Av Espen Storheim & Magne Aanes  
  
Takket være økonomisk støtte fra 
NFOGM fikk vi anledning til å delta på 
årets workshop i Tønsberg, og for oss 
var det veldig interessant å se 
olje/gass-industrien fra et annet 
perspektiv, siden vi, som er 
stipendiater i akustikk, har en ren 
akademisk bakgrunn. I løpet av 
workshopen har vi fått innblikk i hvilke 

problem industrien arbeider med. Det 
er også spennende å se hvordan 
teknologien blir anvendt i praksis og 
hvordan en takler utfordringer 
forbundet med dette. Slik informasjon 
er et godt supplement til kursene 
innenfor akustikk og instrumentering 
ved institutt for fysikk og teknologi ved 
universitetet i Bergen (IFT/UiB), som 
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hovedsaklig omhandler de teoretiske 
prinsippene som ligger til grunn for 
ulike instrumenter og målemetoder. Vi 
har begge bachelorgrad i fysikk og 
mastergrad i akustikk, og har fra 
høsten 2009 startet doktorgradsstudier 
i akustikk. Her arbeider Magne Aanes 
med elastiske bølgeledermetoder for å 
optimalisere ultralydsignaler i 
forbindelse med nye målemetoder for 
olje og gass, i samarbeid med CMR, 
Michelsensenteret og Institutt for 
geovitenskap. Espen Storheim 
viderefører tidligere arbeid ved CMR 
og Universitetet i Bergen vedr. 
utvikling av en høy-presisjons 
lydhastighetscelle for energimåling av 
naturgass, i samarbeid med CMR og 
Michelsensenteret. Konferansen var 
dermed aktuell for begge arbeidene. 

Hovedinntrykket vi sitter igjen med fra 
denne konferansen er at den holder et 
høyt faglig nivå, selv om det var en 
liten omstillingsprosess for oss som er 
vant til litt mer formler og teori. 
Kombinasjonen av interessante 
foredrag og muligheter for diskusjon 
gjorde det til en lærerik opplevelse og 
en glimrende måte til å skape nettverk. 
Det hele ble avsluttet med det 
musikalske innslaget fra 
publikumsfavoritten "The Reciprocity 
Band", som satte et verdig punktum på 
workshopen. 
 
Vi vil med dette rette en stor takk til 
styret i NFOGM for muligheten til å 
være med, og vi håper å få delta også 
ved senere anledninger.

 
 

North Sea Flow Measurement Workshop 2009  
Av ��������	
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Årets North Sea Flow Measurement 
Workshop gikk av stabelen i Tønsberg 20 – 
23 oktober 2009. Hele 280 deltagere deltok 
på årets workshop. North Sea Flow 
Measurement Workshop er stedet der 
metering ingeniører holder seg oppdatert om 
utvikling av ny teknologi samt videre-
utvikling og erfaring med eksisterende 
teknologi. Mange har innsett den store 
verdien av å skrive paper og holde 
presentasjoner, så hele 40 abstract ble 
vurdert av komiteen. Årets 25 present-
asjoner var i hovedsak rettet mot flerfase-
måling, våtgassmåling, ultralyd gass måling 
og ultralyd væske måling.  
 
Presentasjonene holdt også i år et høyt nivå, 
og mange setter pris på at konfe-ransen 
opprettholder en uformell tone. Deltagerne 
er flittige til å stille spørsmål til 
foredragsholderne. 
 
Mange av deltagerne setter også stor pris på 
muligheten for å møte kolleger og kjente i 
bransjen i uformelle omgivelser og bli bedre 
kjent. Det er et fortrinn for oss at den mest 
anerkjente internasjonale konferansen innen 
måling av olje og gass holdes på 

hjemmelige trakter, dette øker den enkelte 
sin mulighet for å delta på konferansen. 
 
Reinkarnasjonen av Elvis stod for 
underholdningen under work shop 
middagen og overrasket med stemmeprakt 
og utseende som var skremmende likt 
originalen.  
 
Spesielt imponerende er det at det av 
nåværende og tidligere medlemmer i 
foreningen har oppstått et eget band 
Reciprocity Band med følgende musikere: 
 
Bjørn Borgersen Vokal 
Tore Lyngsetmo Trommer 
Knut Skårdalsmo Gitar 
Øivind Ullenes Gitar 
Per Lunde Gitar 
Bjørn Bjerkelund Percussion 
Lars Solberg Bass 
 
Disse sto for en fantastisk prestasjon i det 
de uten nevneverdig øving eller gjennom-
spilling av repertoaret leverte et bredt 
repertoar med fremragende spilling. Vi 
gleder oss til neste konsert med dette 
bandet. Følg med på programmet for 
fremtidige seminar. 



 

 
Det er allerede nå på tide å reserverer 26 – 
29 Oktober 2010 i kalenderen for deltagelse 
på den 28 North Sea Flow Measurement 
Workshop som vil gå av stabelen i St 
Andrews Scotland. Denne uken må res-
erveres for faglig oppdatering og nettverks-
bygging innen måling av olje og gass. 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

ISO 17025 
Av Rolf Skatvedt, Intertek West Lab AS 
 
I forbindelse med ”klimakvoteforskriften” til 
SFT (Statens Forurensnings Tilsyn) står 
det følgende med hensyn på ”bruk av 
akkrediterte laboratorier” og 
”kvalitetssikring av kontinuerlige 
gassanalysatorer og gasskromatografer” 
 :  
Laboratorier som benyttes for 
bestemmelse av bedriftsspesifikke data og 

faktorer skal i utgangspunktet være 
akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 170251.  
1Generelle krav til prøvings- og 
kalibreringslaboratoriers kompetanse 
(ISO/IEC 17025:2005). 
Virksomheter som benytter kontinuerlige 
gassanalysatorer eller gasskromatografer 
skal tilfredsstille kravene i EN ISO 
9001:2000. Kalibrering av målesystemene 
skal utføres av akkreditert laboratorium. 



 

Leverandører av kalibreringsgasser skal 
være akkreditert.  
 
I den påfølgende tekst skal undertegnede 
etter beste evne prøve å forklare litt hva 
som ligger i ISO 17025 (Calibration 
Laboratory Accreditation), akkreditering, 
osv. 
 
Akkreditering er i denne sammenheng på 
engelsk noe slik som dette: 
Independent assessment by technical 
experts of an Accreditation Body, to 
determine whether a laboratory has the 
competence to perform specific types of 
testing, measurement and calibration 
correctly and to appropriate standards. 
Eller kort sagt på Norsk er Akkreditering i 
denne sammenheng en teknisk sikring av 
kvalitet hva gjelder prøvetaking og analyse. 
 
Historisk sett er ISO 17025 en 
sammenkopling av standardene 

•  ISO Guide 25: Testing 
Laboratories.  

•  EN 45000: Calibration Laboratories 
 
Norsk akkreditering har siden 1994 
akkreditert Norske prøvings og 
kalibreringsforetak.  
Akkrediteringsprosessen skal sikre at 
foretaket har et kvalitetssystem og en 
teknisk utførelse som er innenfor de 
kvalitetskrav som beskrives i ISO 17025.  
ISO 17025 tilsvarer ISO 9002 for 
produksjonsbedrifter, men er spesielt 
tilpasset testing og kalibrering.  ISO 17025 
er internasjonalt akseptert og en lang rekke 
norske og utenlandske foretak er 
akkrediterte i henhold til standarden. 
 
Et akkrediteringsdokument er et dokument 
som utstedes av godkjent 
akkrediteringsorgan, eksempelvis Norsk 
Akkreditering (NA) her i Norge, og som er 
en offisiell anerkjennelse av at en bedrift 
/organisasjon arbeider i henhold til krav 
beskrevet i ISO 17025 har kompetanse til å 
gjennomføre beskrevne oppgaver. I et 
akkrediteringsdokument er det spesifisert 
hvilke oppgaver som er dekket av 
akkrediteringen, og det er også anført 
hvilke analyse / prøvetakings metoder som 

benyttes til å utføre analysene, enten dette 
er interne analyse metoder eller standard 
metoder. På Norsk Akkreditering sin 
hjemmeside er det oversikt over 
laboratorier samt oppgaver disse er 
akkreditert til å utføre.  
 
Akkrediteringsorganer blir regelmessig 
revidert av andre akkrediteringsorganer / 
myndigheter og sikrer oss dermed 
sporbarhet. Sporbarhet i forbindelse med 
testing innebærer sporbarhet til nasjonale 
eller internasjonal standarder som for 
eksempel ASTM, IP, NS osv. samt 
sporbarhet med hensyn til vekt, 
temperatur, kalibreringsstandarder og 
andre parametre som er bestemmende for 
kvaliteten på testingen. 
 
Validering / revisjon av en gitt akkreditering 
er en viktig del av gitt ordning og det 
foretas normalt to ulike besøk knyttet til 
dette, henholdsvis fornying av eksistirende 
akkreditering (ca hvert 4 år og omfatter 
hele omfanget) og oppfølgingsbesøk som 
gjennomføres med ca 15 måneders 
mellomrom. Oppfølgingsbesøk kan foretas 
oftere dersom det er grunnlag for å 
suspendere akkrediteringen eller at det er 
betydelige endringer i metodeoppsett eller 
andre forhold som direkte eller indirekte 
påvirker kvaliteten på de akkrediterte 
tjenestene.  
 
Ett laboratorium som er akkreditert etter 
ISO 17025 er ikke akkreditert til å utføre 
andre oppgaver enn hva som er angitt i 
akkrediteringsdokumentet. Eksempel på 
dette er at dersom man f.eks. kun er 
akkreditert til å gjennomføre spesifiserte 
analyser på drikkevann, så kan man ikke 
bruke dette akkrediteringsdokumentet til å 
gjennomføre for eksempel akkrediterte 
naturgassanalyser. Et hvert laboratorium 
kan selvfølgelig gjennomføre en rekke 
andre oppgaver/analyser enn hva de er 
akkreditert for, men disse omfattes da ikke 
av akkrediteringen. 
 
Et laboratorium som har ISO 17025 
akkreditering med hensyn på analyser 
beskrevet i akkrediteringsdokumentet kan 
gjennomføre analyser med en gitt 



 

nøyaktighet i lys av at her er sporbarhet og 
nøyaktighets referanser til fundamentale 
størrelser (SI enheter) 
 
Internasjonal aksept av ISO 17025 
sertifikater sikres gjennom at hvert enkelt 
sertifikat har en ILAC MRA logo  
 

  

ILAC - International Laboratory Accreditation 
Cooperation 
MRA - Mutual Recognition Arrangement 
 
Kalibrering av målesystemene som 
kommer innunder klimakvoteforskriften til 
SFT skal utføres av akkreditert 
laboratorium. Leverandører av 
kalibreringsgasser skal være akkreditert. 

 
 

Oppsummering fra workshop 2009-08-25 vedrørende 
oppfølging av Klimakvoteforskriften  
Av ��������	
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Mange har vel fått med seg at SFT 
gjennom klimakvoteforskriften har fattet 
interesse for måling av brenngass og 
Fakkelgass. 
 
Selv om vi i bransjen ofte verdsetter 
konkurranse kan vi vel ikke si at vi 
verdsetter konkurranse mellom 
myndigheter og forskrifter like høyt. 
Overlappende regelverk fører gjerne til 
unødig ressursbruk uten en tilsvarende 
nytteverdi. Dette er også tilfellet her. Måling 
av brenngass og fakkelgass offshore har 
vært velregulert gjennom måleforskriften 
over en rekke år. Vi ser at 
Klimakvoteforskriften inneholder 
kostnadsdrivende prinsipper som også er 
fundamentalt forskjellige fra 
måleforskriftens prinsipper. Dessverre ser 
det ut til at SFT ikke har et troverdig forhold 
til kost / nytteverdi. Vi håper at dette vil 
endre seg på sikt, og at myndighetene kan 
bygge videre på opparbeidet kunnskap og 
enes om en kostnadseffektiv tilnærming til 
dette. Unødig ressursbruk kan neppe være 
forenlig med god forvaltning eller god 
miljøtenking. 
 
Problemstillingen er felles for alle oper-
atørene. Det ble derfor etablert en arbeids-

gruppe for fiskal måling under arbeids-
gruppen for utslipp til luft i OLF. I et forsøk 
på å få fremført bransjens syns-punkter og 
etablere en dialog med SFT ble det avhold 
et seminar 25 august der SFT og OD ble 
invitert. Vennligst se hjemmeside til 
NFOGM (www.nfogm.no) hvor 
oppsummering fra work-shop 25. august 
vedrørende oppfølging av Klima-
kvoteforskriften. Alle skriftlige kom-
mentarer og presiseringer fra OD og SFT 
etter seminaret er inkludert i oppsum-
meringen.  
Arbeidsgruppen for fiskale målinger mener 
at følgende punkt/tema kan være egnete 
for videre dialog:  
 
1. Krav til årlig verifisering av online 

gasskromatograf på brenngass  
2. Metodikk for kost/nytte-analyse  
3. Behov for kontinuerlig densitetsmåling 

ved bruk av måleblende  
4. Krav til akkreditering  
5. Beregning av utslippsfaktor for 

fakkelgass basert på 
lydhastighetsmåling fra fakkelgassmåler 

 
Inntil videre avventer vi resultatet av 
pågående saker / utvikling av underlag 
som kan danne grunnlag for videre dialog. 



 

 
Målefolk på tur  
Av ����
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Etter mange fine turer i sammenheng 
med den årlige måle-båtturen her i 
Stavanger, så har jeg nå blitt eier av en 
flott mimrebok med flotte bilder. Tore 
Bratten, Statoil som er en kjent figur 
både i målemiljøet og deltaker på disse 
turene har festet disse turene til sin 
samling. Han har nå laget en bok og 
sagt seg villig til dele disse minnene for 
intereserte. Ta kontakt med Tore på 
tobra@statoil.com for bestilling. Kan 
sterkt anbefales for de som har vært 
med på turene. Boken selges til 
selvkost + eventuellt porto  

 
 
 
 
 
 
 

Ha en riktig God Jul og et 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: 
Solfrid Sunde [solfrid.sunde@fkm.fmcti.com] www.nfogm.no����

 


