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Dýrt at pensjonera teir elstu oljupallarnar
Teir fyrstu oljupallarnir í Norðsjónum eru bygdir í sjeytiárunum. Tá varð
livitíðin mett til eini 30 ár, men áhaldandi ábøtur hava gjørt, at teir framvegis
kunnu brúkast. Men nú fer tíðin at ganga undan, og teir fyrstu skulu skjótt
pensjonerast. Teir elstu pallarnir eru úr betong í neðra. Teir eru tí ikki lættir
at flyta, og leingi hevur verið tosað um at lata teir standa sum minnisvarðar
yvir eina gulløld. Men nú verður aftur arbeitt við øðrum loysnum, skrivar
Aftenposten. Sambært blaðnum liggja tvinnar loysnir á borðinum. Onnur er
at taka sjálvan pallin omanav og so mikið av beinunum, at skip kunnu sigla
uppi yvir teimum. Hin loysnin er at beina alt burtur, og úr einum
umhvørvisligum sjónarhorni verður hetta hildið vera tað besta. Sambært
Ospar-semjuni skal allur oljuútbúnaður á sjónum beinast burtur, tá hann ikki
verður brúktur longur. Tað ber tó til at fáa frávik, um talan er um pallar úr
betong, og tí stendur Frigg TCP2 enn á Ekofisk. Men hvussu við hinum níggju
betongpallunum, sum eru í norska partinum av Norðsjónum, og sum skjótt
verða pensjoneraðir? Ein teirra er Gullfaks A, sum vigar 1,5 millión tons og er
tann tyngsti í heiminum. Ella hvat við Troll A-pallinum, sum er heimsins
hægsti við einum betongskafti, sum er meiri enn 300 metrar? Tíggjutals
milliardir Tann elsti betongpallurin, sum framvegis er í rakstri, er Statfjord A,
men hann verður tikin úr drift í seinasta lagi í 2016. Hann setir serlig krøv, tí
hann varð bygdur, áðrenn myndugleikarnir komu við kravi um, at
betongpallarnir skuldu gerast soleiðis, at tað bar til at flyta teir burtur seinni.
Statoil, sum eigur pallin, kannar í løtuni, hvat kann gerast. Thor Viggo
Aarestad, sum stendur fyri arbeiðinum, sigur við Aftenposten, at tekniskt er
einki, sum forðar fyri, at Statfjord A kann flytast burtur, og nú er eftir at
kanna, um tað kann gerast á ein tryggan hátt, og um tað loysir seg fíggjarliga.
Tað seinasta vil oljuvinnan ikki siga nakað um alment, men tað sigst, at tað
verður næstan líka dýrt at beina ein av betongpallunum burtur, sum tað í síni
tíð kostaði at byggja hann. Sama hvør loysn verður vald fer tað at kosta
tíggjutals milliardir krónur, men oljufeløgini kunnu so fegnast um, at
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