Kort tilbakeblikk på NFOGM sin temadag torsdag 20. mars 2014

Årets temadag med overordnet tittel "veien fra konsept til idriftsettelse" ble torsdag 20. mars
gjennomført på Clarion Hotel Bergen Airport. Arrangementet samlet i år ca. 110 deltakere hvilket
arrangement komitéen er godt fornøyd med. Ekstra hyggelig var det å stifte bekjentskap med
foredragsholdere fra oljeselskaper som ikke tidligere har hatt for vane å gjøre presentasjoner på
denne type arrangement. La oss håpe dette er en trend og at det kommende generasjonsskifte
oppleves som en myk og positiv overgang.
For øvrig var det faglige innholdet på årets temadag av god kvalitet og med bakgrunn i at NORSOK
standardene i stor grad er premissgiver for NFOGM sine medlemmer hva gjelder design og drift av
fiskale / CO2 avgiftsbelagte målestasjoner for olje og gass henstilles det til alle om å gi sine
kommentarer til den kommende metering standarden, I-106 (erstatter I-104 og I-105). Draft utgave
av standarden I-106 finner du på http://www.standard.no/PageFiles/37395/i106u1u3.pdf
Kommentarer / forslag til forbedringer må meldes inn før 28. april 2013 gjennom formularet som
finnes på http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/feedback-onnorsok/feedback-on-i-106/ .
Det er ellers verdt å merke seg fra årets temadag at Endre Jacobsen ble tildelt NFOGM sin Bragdpris
for arbeidet han har nedlagt innenfor faget fiskal måleteknikk , og da spesielt
standardiseringsarbeidet i nasjonal og internasjonal målestokk. Gratulerer Endre! Dette har du
virkelig fortjent.
Videre ble Bjarne Syre tildelt årets ÅNS pris for sin artikkel i "NFOGM nytt" om multifase måling på
Trym feltet samt tilhørende presentasjoner på fjorårets temadag og også North Sea Flow
Measurement Workshop i Tønsberg. Gratulerer.
Tilslutt er det verdt å minne om "Hydrocarbon Management Workshop" som NFOGM har satt opp til
gjennomføring i Stavanger (Rica Airport hotel) torsdag 5 juni, se
http://www.nfogm.no/ikbViewer/page/fagmiljo/arrangementer?p_kp_id=42962&p_o=12094&p_m
enu=793112&p_submenu=793103&p_kurs_kalender=3134606&p_dim=793105& for påmelding.
Årets North Sea Flow Measurement Workshop arrangers i Skottland fra 21-24 oktober, og påmelding
kan eksempelvis gjøres via http://www.tuvnel.com/tuvnel/

En riktig god påske ønskes dere alle når den tid kommer.

Med vennlig hilsen
Norsk Forening for Olje og Gass Måling (NFOGM)

