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Statoil økir virksemið í Alaska og New Foundlandi
Norska oljufelagið Statoil roynir at vaksa um sítt virksemi kring knøttin. Eitt er
so tað, at felagið fer undir at bora við Føroyar næsta ár. Eins áhugavert man
tað vera hjá felagnum at vaksa um sítt virksemi í Kanada og Alaska, sum
felagið eftir øllum at døma hevur valt at vera partur av framtíðar
kjarnuøkjunum. Statoil hevur júst fingið fatur á tveimum nýggjum leitiloyvum
út fyri New Foundland og Labrador saman við Chevron og Repsol. Í fjør fekk
Statoil tillutað síni fyrstu leitiloyvi í hesum økinum í Kanada, so hetta má
sigast at vera ein stórur sigur fyri felagið, sum hevur útpeikað Kanada til at
vera framtíðar øki man vil raðfesta høgt. Statoil verður fyristøðufelag í báðum
loyvunum við 50% ognarparti. Loyvini liggja annars í einum lovandi oljuøki,
har fund longu eru gjørd. Statoil fer at halda fram at gera íløgur í leitingina út
fyri New Foundland og Labrador og styrkja okkara støðu í hesum økinum
sigur Erik Finnstrom, sum stendur fyri leitivirkseminum hjá Statoil í
Norðuramerika. Endamálið er at gerast framleiðandi fyristøðufelag í hesum
spennandi oljuøkinum. Statoil er so eisini partnari í tveimum framleiðandi
oljufeltum til havs, Terra Nova og Hibernia umframt útbygging av Hibernia
suður og Hebron. Bora í Alaska Statoil hevur ikki bert øki framvið Atlantshav í
kikaranum, eitt nú Kanada, Føroyar og Grønland. Tað er nú eisini við í
leitingini í Alaska, har felagið fer at bora ein brunn í 2014. Felagið hevur
skotið seismikk, og vónin er at gera eitt stórt gassfund við olju niðanfyri sigur
Statoil´sa maður í Alaska, Lars Sunde. Ætlanin er eisini at gerast partnari í
teimum brunnum, sum ConocoPhillips fer at bora í hesum arktiska økinum í
2013 og 14. Amerikanski forsetin Barack Obama lat í farnu viku upp fyri
nýggjum leitivirksemi í Beaufort havinum út fyri Alaska.

