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Fra Styret:  
 

Siste styremøte før juleferien ble holdt i 
Oslo den 14. desember. Av saker som 
ble behandlet kan nevnes: 
- Rapport for Prosjektet for å 

kartlegge bruk av midler innen 
Forskning og utvikling av 
måleteknologi innen olje og gass vil 
bli gjennomgått av styret og sent på 
høring i februar. 

- Prosjekt 'Fiskalmåling av olje med 
høyt vanninnhold Fase 1- 
Sensitivitets studie for en 
turbinbasert fiskal målestasjon' er 
godt i gang. Første møte i 
referansegruppa er avholdt og CMR 
arbeider nå med detaljstudie av en 
turbinmeter basert målestasjon. 
Studien er basert på innspill fra 
referansegruppa på de erfaringer 
en dag har med bruk av 
turbinbaserte fiskale målestasjoner 
med høyt vanninnhold. 

- Temadagen og årsmøte i Oslo 
den 16. mars 2007 er under 
planlegging. Programmet for 
temadagen er under utarbeidelse 
og er snart klart. Vil minne 
medlemmene om at saker til 
årsmøte må være mottatt styret 
innen 16. januar 2007.  

- Det har også vært bra aktivitet når 
det gjelder de elektroniske 
kursene vi tilbyr på vår 
hjemmeside. Til nå har rundt 797 
personer kjørt de to kursene, 132  
på 'Flerfase mengdemåling' og 
665 på 'Måleteknikk'. I tillegg har 
det vært lastet ned rundt 700 kurs 
til CD. 

  
Styret vil benytte anledningen til å 
ønske dere alle en riktig god jul og 
godt nytt år! 
 
Hilsen Styret! 

 
 

Temadag 16 mars 2007 
Av Kåre Kleppe, Statoil  

 
 
Temadag og årsmøte vil nok en gang 
inneholde aktuelle presentasjoner med 
temaer som nok vil ha bred interesse. 
Temadagen vil ha fokus på blant anna 
kvalitetsoppfølging av gasskromatografer, 
og se på problemer relatert til tunge 

komponenter i gassen. Nye 
driftsformer av målestasjoner er i 
skuddet som aldri før, og her vil vi 
ta for oss hvordan E drift/Integrerte 
operasjoner praktiseres eller 
planlegges av oljeselskapene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Den 24. North Sea Flow Measurement Workshop 2006  
St. Andrews, Skottland. 24 – 27. Oktober  
Av Kåre Kleppe, Statoil  

 
Årets NSFMW ble arrangert på 
tradisjonelt vis på Fairmont St Andrews
hotell i Scotland, UK. 
Det var i år som vanlig et meget bra 
gjennomført arrangement og hvor det 
som ble servert fra talerstolen, lokaliteter 
og det tekniske nivået holdt høy kvalitet. 
Så hovedkonklusjonen er dyrt og bra. 
 
Arrangementet er nå større enn noen 
gang, godt over 300 målespesialister 
deltok, det viser at interessen for et slikt 
arrangement bare øker og øker. 
dessverre medfører dette også at stadig 
flere må bo på hoteller nede i ST. 
Andrews by.  
 
Det ble presentert totalt 24 foredrag. 
Mest fokus var det denne gangen på 
ultralyd både når det gjelder driftserfaring 
og ny/utvidet bruk av VOS målinger. 
 

  
 

Douglas Griffin, DTI, i sin klan’s 
tradisjonelle ”outfit”.her sammen med 
Anne Farr konferanse sekretær  

 

Det var denne gang 3 norske 
presentasjoner som alle holdt høy 
kvalitet, OD ved Steinar Fosse om 
myndighetenes syn på bruk av 
flerfasemåling ved eierskaps og brønn 
allokering, og CMR ved Kjell-Eivind 
Frøysa om tetthet og brennverdi 
målinger ved bruk av ultralydsmålere 
på gass (VOS). Og sist men ikke 
minst Workshop’ens premie for beste 
”paper” gikk  denne gang fullt fortjent 
til Norge, nemmelig Trond Folkestad 
Norsk Hydro ASA, over emnet: ” 
Qualifying a Coriolis Condensate 
Export Metering station for fiscal 
use for Ormen Lange using 12” 
Coriolis meters. ”.  Han ble overrakt 
prisen av formann for 
arrangementskomiteen, Richard 
Paton. 

 
Utstillingsarealet var i år utvidet ved å 
sette opp et telt i tilknytting til det 
ordinære området som brukes av 
utstillere, dette var greit helt til det 
begynte å blåse opp, det ble da for 
risikosport å regne å oppholde seg ute 
i teltet. 

 
Selvfølgelig var det mye aktivitet for 
både kropp og hode i.l.a. de 2 ½ 
dagene vi var på Fairmont St 
Andrews, og underholdning av typen 
James Bond -Casino Royal. Det var 
mange som sto tett og svett rundt 



 

roulett bordene og spilte bort det de 
hadde av penger.  

Alt i alt en nyttig og trivelig workshop. 
 

 
 
Vi minner om neste års Workshop som finner sted 16- 19 oktober 2007 ved 
Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen. 
Call for Abstracts, tilbakemelding til Tekna innen 15. mars 2007.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Riktig God Jul til dere alle 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 
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