
 

 
 
Fra Styret: 
 
Styret hadde sitt første møte etter 
sommerferien på Kongsberg den 
14. september hos FMC metering 
as. 
 
Av saker som ble behandlet på 
møtet kan nevnes: 
 
- Temadagen og Årsmøte for 2007 
er satt til 16. mars i Oslo. Komiteen 
består av Kåre Kleppe, Dag H. 
Flølo og Flemming Sørensen. De 
tar med glede imot innspill til 
Temadagen. 

 
- Rapport fra prosjekt for kartlegging 
og bruk av midler innen forskning og 
utvikling av måleteknologi innen olje 
og gass er ferdig og sent på intern 
høring. 
 
- Prosjekt 'Fiskalmåling av olje med 
høyt vanninnhold Fase 1- 
Sensitivitets studie for en turbinbasert 
fiskal målestasjon' er i 
oppstartsfasen. Referansegruppen til 
å følge arbeidet er på plass. 
 
Hilsen Styret.  

 
 

Boktips! 
Av: Morten Marstein, FMC Kongsberg Metering AS 
Kvalitetsstyring og måleteknikk av Leif Halbo, Gyldendal 
Forlag, 2006. 
ISBN 13: 978-82-05-32974-4 

 
Leif Halbo har erfaring fra bl. a. 
SINTEF og ABB. Han har deltatt i 
oppbyggingen av Norsk 
Akkreditering og arbeider nå som 
seniorrådgiver hos Justervesenet. 
Han har også hatt deltidsstilling som 
professor ved Universitetet i Oslo og 
Universitetsstudiene på Kjeller. 
 
Boka dekker et bredt fagfelt fra SI-
enhetenes historie og grunnleggende 
måleteknikk via 
usikkerhetsberegninger og 
beskrivelse av internasjonale 

kvalitetsstandarder til 
beslutningsprosesser i 
kvalitetsstyringen for bedrifter og 
organisasjoner. 
 
For en måletekniker er det den første 
delen av boka som er mest 
interessant. Her får vi innblikk i 
måleteknisk historie, fysiske lover og 
konstanter, målemetoder og 
beskrivelse av prinsipper for 
sporbarhet og akkreditering. For de 
mer matematisk interesserte vil 
kapittelet om statistikk gi en rask 
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innføring, evt. repetisjon, av hva de 
egentlig regner ut når de velger 
Excel-funksjoner som standardavvik 
og kurvetilpasning. Kapittelet om 
beregning av måleusikkerhet baserer 
seg på Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement, samme 
dokument som ligger til grunn for 
NFOGMs håndbøker for 
usikkerhetsberegning. Her får 
leseren en innføring i metodikken, 
samt en gjennomgang av "kjente" 
begreper som dekningsfaktor,  
konfidensintervall og utvidet 
måleusikkerhet. Flere eksempler fra 
ulike fagfelt hvor 
usikkerhetsberegningen er vist, gjør 
at dette kapittelet framtrer som et av 
de mest komplette i boka. Kapittelet 
om usikkerhetsberegning er forøvrig 
skrevet i samarbeid med Helge 
Karlsson i Justervesenet. Siste del 
av Boka omhandler metoder og 
modeller for bruk i beslutnings-
prosess for å overvåke eller bedre 
kvaliteten på produkter og tjenester. 
Denne delen av boka gir også 
leseren et godt innblikk i generelle 
kvalitetsstandarder som er aktuelle 
for den faggruppen som boka 
henvender seg til. 
 
Boka gir en grei innføring i uttrykk, 
begreper og prinsipper som er brukt 
innenfor måling. 

 
Videre gir den en noe grundigere 
gjennomgang av statistikk og 
usikkerhetsmetodikk ved behandling 
av måledata. Den beskriver også 
godt samspillet mellom forskjellige 
internasjonale standardiserings-
organer både på det tekniske 
området og for den mer overordnede 
kvalitetssikringen. Etter min mening 
prøver forfatteren å favne over et litt 
for bredt fagområde innenfor én bok. 
Noen seksjoner kunne med fordel 
vært utdypet bedre og da kanskje 
som egne fagbøker. Format og 
utlegg, mange figurer og tekstblokker 
gjør at boka er lettlest og oversiktlig.  
 
Boka kan anbefales for de som 
ønsker en innføring i begreper, 
metoder og standarder tilknyttet 
måling og kvalitetsstyring. 

 

 

 

 



 

NORSK GASS TIL ENGLAND MÅLES AV FMC 
KONGSBERG METERING  
Av: Arve Sandengen, FMC Kongsberg Metering AS 

Via Langeled South pipeline fra 
Sleipner til Easington/UK 
leveres/selges det nå store 
mengder norsk gass inn til England.  
Rørledningen som er 540km  fra 
Sleipner til Easington skal senere 
kobles på Langeled North som 
legges fra Nyhamna til Sleipner for 
å knytte opp Ormen Lange.  
Kapasiteten på rørledningen inn til 
Easington :  
44" 156 barg 74MSm3/D.  
 

I Easington (Langeled Receiving 
Facilities, LRF) har FMC Kongsberg 
Metering levert målesystemet for 
salg av gass inn på det britiske 
nettet. Målestasjonen består av:  
4 x 24" meter run in parallell, with 
MPU 1200 (6 path ultrasonic 
meters)  
Dual Analyser System included for  
- dual sample handling system  
- on-line dual GC (ABB Vista)  
- water content  
- H2S  
- hydrocarbon dewpoint  
- Flare metering system (ultrasonic)  
- Fuel metering (Corriolis)  
- FMC Control System  
- link to PCDA via  
OPC,. Gassco, 
  Ttransco, Centrica  
- two level computer 

system  
- 5 off Flow Computers  
   (FPM 207CE)  
- 2 off Supervisory Computers  
   (FCM 217)  

F 
FMC Kongsberg Metering har i den 
senere tid deltatt i en hektisk 
installasjon/commissioning fase. 
27.09.2006 målte vi den første 
gassen. 16.10.2006 var det offisiell 
åpning. 

 



 

 
Målestasjonen til Volve-skipet 
Av Flemming Sørensen, Holta & Håland 
 
Så er måleskidden til Volve-
skipet sendt av gårde!  
 
Mandag 04. september kunne 
prosjektleder Bjørn Ove Austbø 
sende Volve-skidden av gårde til 
Spania for montering på FSU'en 
Volve. 
 
Arbeidet ble påbegynt våren 
2005. Det har vært stor aktivitet 
hele tiden, med levering fra alle 
disipliner i Holta & Holta 
Metering (HHM) og mange 
underleverandører. 
  
Målestasjonen er montert i et 
hus og de vitale målene er B7m 
x L14m x H9m. Vekten er ca 
100t. 
 
Utstyrsmessig består skidden av 
mengdemåling og prøvetaking 
av olje fra Volve til shuttle 
tankere. Et HHM kontrollsystem 
er også inkludert i leveransen. 

 
Volve målestasjonen er en 3 x 
12" turbin stasjon med en 
integrert 30" bi-directional 
rørnormal. 

 
Er der spørsmål så bare ta 
kontakt. 

 



 

Måle-MC 
Av Tom Y. Pettersen, FMC Kongsberg metering og H. Moestue, NH 
 
Årets tur 25. – 27.08.2006. 
 
Raka rør hadde valgt siste helg i 
august for den årlige utflukt. Denne 
gang til Sirdal. 

 
Innrykk fredag fra øst og vest; fra 
Kongsberg over Suleskar (1050 
moh., og ikke feilfri veibane hele 
veien); fra Bergen og Stavanger  
 

 
E39 til Ålgård, Hunnedalen og Sirdal, 
til sammen seks deltakere fra 
målebransjen. Det var to 
nykomlinger i år: Tom Y. P. og 
Håkon M.  Nåløyet er ganske lite (?), 
men kandidatene ble til slutt antatt i 
Raka rør. 
 
Vi var bekvemt og deilig forlagt i 
bedriftsferiested på Fidjeland, med 
middagsmat innen gangavstand til 

Sirdal Høyfjellshotell.  Det ble satt av 
tid til forfriskninger før, under og etter 
middagen fredag kveld. 
 
Fredagen bød på regnbyger for de 
som kom østfra, men fint vær på 
vestsiden.  Lørdagsværet tegnet ikke 
til å bli av det klare, blanke slaget.  
Valget var lett:  Regntøy i stedet for 
solfaktor.  Lørdagens tur gikk først til 
Hillevåg, til anskaffelse av mekaniske 
nødvendighetsartikler.  Dernest til 
Jærmesse på Varhaug med utstilling, 
skaffing – og kåring av Miss Jæren. 
”494 til Ragnvald G. Håland vart 
årets Miss Jæren på utstillinga under 
årets Jærmesse på Varhaug”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var mulig å anskaffe høvelig 
traktor til samme pris som MC, ca. 
230 kNOK + moms.  Men kjøringen 
blir jo ikke helt det samme. 
 
Veien tilbake til Fidjeland gikk forbi 
Gloppedalsura – Nord-Europas 
største steinur.  A lot of stone.   



 

 

 
 
Kyndig og vei-kyndig 1.-kjører var 
Anne-Minne.  Bjørn U., Kåre K, Bjørn 
T, Tom P og Håkon M fulgte lydig 
etter Anne-mor. 
 

 
Det var satt av tid til forfriskninger før, 
under og etter middagen på hotellet 
lørdag kveld.  Under 
årsmøtemiddagen fikk vi den 
sørgelige meldingen om at alles 
kollega og venn Geir Schjelderup var 
borte. 
 
Søndag var tid for å sjaue ut og kjøre 
hjem.  Igjen var det lett å velge 
antrekk for dagen:  regntøy.  Det ble 
en god del vann på hjemveien, og 
Gore-Tex eller ikke Gore-Tex – jeg 
vet ikke riktig hvor mye det hjelper.  
Uansett, alle kom vel hjem.   
 
Sees på Voss i 2007!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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