
 

 

Fra styret 
Styret avholdt sist styremøte for denne perioden 
den 14. februar hos Justervesenet på Kjeller.  
 
Styret fikk en omvisning i flow-laboratoriet 
samt en orientering om de aktiviteter som 
Justervesenet utfører.  
 
Ellers var de viktigste saker som ble behandlet 
på styremøte denne gangen forberedelsene til 
årsmøtet, regnskap for 2001 samt budsjett for 
2002. Økonomien i foreningen er god, og vi har 
derfor mulighet til å sette av en del penger til 
prosjekter og faglig utvikling. 
 
Programmet for temadagen er ferdig og 
distribuert til medlemmene - meld dere på til 
Temadagen og møt opp på Årsmøte den 21. 
mars. Vi møtes på Scandic Hotel Bergen 
Airport. 
 
Håndbok i usikkerhetsberegning for fiskale 
målestasjoner basert på flerstråle ultralyd 
strømningsmåling er ferdigstilt. 

Håndboka og Excel-programmet er  lagt ut på 
NFOGMs web-sider for fri nedlasting. 
 
Som nevnt i sist Nytt fra NFOGM har styret i 
sin iver til å fremme målefaget initiert en 
spørreundersøkelse blandt 'målefolket'. Dette 
har vi gjort for å få større innsikt i 
medlemmenes hverdag og utfordringer.  
Resultatene som fremkommer vil bli brukt til å 
foreslå forbedringstiltak som foreningen, i 
sammarbeid med andre, kan iverksette. 
Skjemaet er lagt ut på vår hjemmeside, 
www.nfogm.no.  
 
Vi har mottatt en del svar, men håper på 
signifikant bedre respons. Vennligst informer 
kollegaer og andre relevante personer i din 
bedrift om dette! Frist for innlevering er satt til 
1/5-2002 
 
Hilsen Styret 
 

 

Papirutgaven av Nytt fra NFOGM nedlegges   
av Øyvind Isaksen, redaktør 
Av miljø (!) og kostnadshensyn har styret i 
NFOGM bestemt seg for at det du leser nå vil 
være den siste utgaven av Nytt fra NFOGM i 
papirutgave.  I fremtiden vil Nytt fra NFOGM 
bli distribuert via e-mail, samt at den vil bli lagt 
ut på foreningens hjemmesider.  

 
Dette betyr at hvis du skal kunne føle måle- 
Norge på pulsen må du sende din e-mail adresse 
til Else Dahl i NIF (else.dahl@nif.no). 

 

Ny sammenlignende laboratorietest på gang  
av Steinar Fosse, OD 
Oljedirektoratet vil i samarbeid med 
Justervesenet, Norsk Akkreditering (NA) også i 
2002 gjennomføre en sammenlignende 
laboratorietest (SLP) som omfatter alle 
laboratoriene som blir ansett for å utføre kritiske 
vann i olje analyser i petroleums-industrien. 
 
Tilsvarende test ble utført i 1998 og 2000. 
Prøver med 4 forskjellige vanninnhold vil 
fremstilles under kontrollerte betingelser ved 
Norsk Hydros anlegg på Sture terminalen. 

 
Disse distribueres så til alle relevante 
laboratorier og hver laborant skal så utføre en 
analyse for hvert av de aktuelle vanninnholdene. 
Resultatene rapporteres til NA som så 
utarbeider rapporten. 
 
Statoil, Norsk Hydro, Phillips, BP/Amoco, Esso 
og Shell er bedt om å nominere deltagende 
laboratorier. 
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Husk 
Temadag & 
Årsmøte i 
Bergen den 
21/3 - 2002 
 
 
Ny håndbok 
ferdigstilt, 
bok og pc -
program 
gratis 
tilgjengelig 
på nettet. 
 
 
Slakk tilbake-
medling på 
NFOGM’s 
”temperatur
måling” 
 
 
 
 
 
 
Send din e-
mail adresse 
til Else Dahl i 
NIF, 
else.dahl@nif
.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

North Sea Flow Measurement Workshop 
2002 
av Alf E. Smørgrav, FMC KOS Metering 
Som dere alle sikkert har registrert, og kanskje 
også fått purring på, så har fristen for å sende 
inn forslag til mulige presentasjoner til årets 
metering workshop gått ut (22.februar 2002) 
 
NEL, som står som hovedarrangør i år, er 
skuffet over at det innen tidsfristen ikke er 
mottatt et eneste forslag til foredrag fra Norge.  
 
Husk at som en ekstra bonus til dere som blir 
medlem av den engere krets av utvalgte 
foredragsholdere, vanker det en redusert avgift 
med ca. 3.300,- NOK. 
 
Arrangement komiteen var samlet i Skottland i 
slutten av januar og et foreløpig forslag til 

program ble laget. Det ser meget spennende ut, 
og jeg tror at alle deltagerne vil finne det  
lærerikt samt vil komme til nyte et flott opphold 
på det flotte nye golfhotellet ”St. Andrews Bay 
Resort”.  
 
Det neste møtet i komiteen finner sted april/mai 
og NY frist for innsending av forslag til 
foredrag er satt til 30. april 2002. 
 
Vi i styret for NFOGM utfordrer derfor våre 
medlemmer til å sende inn forslag til relevante 
og gode fordrag slik at Norge kan forstette 
suksessen fra Salt Lake City og hale i land beste 
foredrag/paper.

 

 

Takk for meg…….. 
av Øyvind Isaksen, Nera 
Dette har vært kjempegøy! Når flytter jeg på 
meg for å ta fatt på nye oppgaver. I disse dager 
er jeg i ferd med å starte opp i ny jobb hos Nera 
på Kokstad i Bergen som direktør for Nera’s 
aktiviteter på Kokstad, Europa, Midt Østen og 
Afrika. Nytt marked, nye utfordringer, nye 
mennesker - ja kort sagt noe annet. 
 
Som en del av målemiljøet i Norge har jeg lært 
og erfart mye de siste 10 årene. Jeg kommer til å 
savne miljøet.  
 

Spesielt vil jeg fremheve Norges unike posisjon 
når det gjelder teknologi, produkter og 
brukerkompetanse på nye og kostnadseffektive 
måleløsninger. Dette kan vi være stolt over, - 
både brukere og leverandørindustri. 
 
 
Takk for meg, vi ses nok. 
 
 
Hilsen ”trådløse” Øyvind 
  

 
 
 
 

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: (enn så lenge) 
Øyvind Isaksen, tlf. 90876398, e-mail: isak@nera.no www.nfogm.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skandale ! 
Norge uten 
et eneste 
paper på 
neste 
workshop 
 
 
 Fremdeles 
muligheter, - 
ny frist satt til 
30.4.2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


