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Røkke sær gull í Arktis
Hildið verður, at ein fimmtapartur av heimsins óbrúktu olju- og
gassgoymslum eru í tí arktiska økinum, og norski ríkmaðurin Kjell Inge Røkke
ætlar sær sín part av ríkidøminum. Tað skal trýfalda umsetningin hetta til
2020 Tey seinastu árini hevur Kjell Inge Røkke skøtt seg til tann globala pallin,
og sambært stavnamanninum Øyvind Eriksen er tað serliga tað arktiska økið,
sum hevur áhuga. Møguleikarnir eru risastórir, bæði í tí norska partinum og
uttanfyri. Hjá okkum í Aker Solutions fara vit at raðfesta heldur enn at spjaða
okkum, sigur Øyvind Eriksen við Aftenposten. Hann vísir á, at sambært
amerikanarunum verða íløgurnar í olju- og gassframleiðsluna í Arktis
trífaldaðar innan 2020 og koma upp á 500 milliardir norskar krónur um árið.
Øyvind Eriksen dylur ikki fyri, at málið hjá Aker Sloutions er at taka sín part av
marknaðinum og meiri enn tað. Tað kann bera í sær, at inntøkurnar koma
upp í 30 milliardir um árið, og at vit kunnu útvega fleiri túsund arbeiðspláss. Í
2010 var umsetningurin 10 milliardir og starvsfólkatalið 7.000. Arktis verður
ein lykil til orku í framtíðini og fer at geva okkum og okkara íleggjarum
vælferð, sigur Eriksen. Skal hava sín part Mett verður, at 20 prosent av
heimsins ókendu olju- og gassgoymslum eru í tí arktiska økinum, og hesum vil
Kjelle Inge Røkke hava sín part av. Tey bæði seinastu árini eru brúkt til
fyrireikingar við fleiri bygnaðarbroytingum, sum Øyvind Eriksen hevur staðið
á odda fyri, og sum hava havt til endamáls at geva Aker Solutions fíggjarligar
vøddar. Fyribilsmálið er, at umsetningurin hjá felagnum skal veksa millum 9
og 15 prosent um árið tey trý næstu árini, og felagið skal skipa sína egnu deild
í Norðurnoregi. Meginparturin av oljuni og gassinum í Arktis er í tí russiska
partinum, men Aker Solutions ætlar sær at leggja nógv fyri fyri at fáa
uppgávur har. Vit hava góðar royndir av at samstarva við russar, og teir kenna
okkum sum ein álítandi samstarvsfelaga, sigur stavnamaðurin hjá Kjell Inge
Røkke við Aftenposten. Hann ásannar, at oljuvinna í Arktis verður ein
avbjóðing, og at tað er alneyðugt at taka øll fyrivarni fyri at verja náttúruna
og umhvørvið.
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