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Statoil metkeyp í USA

Størsta keypið uttanlands nakrantíð í norskari søgu verður helst undirskrivað í 

komandi viku Statoil vísir vøddar Norski orkurisin Statoil er av álvara farin at 

vísa vøddamegi sína. Í farnu viku gjørdi felagið eina sera stóra og týðandi 

avtalu um sølu av norskum gassi til bretska marknaðin um somu tíð sum 

felagið seldi út av sínum smærri gassleiðum  fyri harvið at kunna brúka orku 

uppá størri uppgávur. Og í komandi viku fer fyritøkan at gera ein risastóran 

handil hinumegin Atlantshavið. Hetta skrivar Ritzau. Talan er um størsta 

handilin, sum verður gjørdur í øðrum landi í norskari søgu. Ætlanin er at 

skriva undir avtalu við oljuskifurfelagið Brigham í USA fyri 25 milliardir krónur. 

Keypið er liður í nýggju strategiini hjá Statoil, sum varð kunngjørd fyrr í ár. Vit 

fara at varðveita okkara høgu framleiðslu á norska landgrunninum og 

samtíðis tvífalda altjóða framleiðsluna næstu áratíggju, sigur 

fjølmiðlaráðgevarin hjá felagnum fyri altjóða leiti- og framleiðsluvirksemi, 

Bård Glad Pedersen. Ein tvífaldan av framleiðsluni fer m.a. at koma frá 

samansettum verkætlanum til havs, har Statoil umsitur bæði vitan og tøkni. 

Haraftrat fer felagið at leggja seg eftir óvanligari framleiðslu, eitt nú 

framleiðslu av olju og gassi úr fløgugróti, (skifuri). Ídnaðurin hevur leingi vitað 

um olju og gass í skifurløgum, men tað er ikki fyrr enn seinastu árini, at 

oljufeløgini eru farin at troyta hetta tilfeingi í størri mát. Tøknin er nústaðni 

ment so mikið, at útreiðslurnar eru á einum støði, sum kann góðtkast. 

Haraftrat vísa kanningar, at nøgdirnar kunnu vera sera stórar. Ávirkan á 

umhvørvið Men umhvørvisfeløg eru ikki fegin um hetta slagið av brennievni, 

tí framleiðslan krevur stórar nøgdir av feskum vatni og kemikalium. Og hildið 

verður at hesi kunnu dálka grunnvatnið skrivar Ritzau. EU viðger í løtuni 

uppskot um at banna ella minka um nýggju framleiðsluna við at seta í verk 

lógir, sum skulu gera tað torførari hjá oljufeløgum at fara undir at framleiða 

olju og gass úr skifurløgunum í undirgrundini. Umframt í USA og Kanada 

verður mett, at stórar nøgdir av hesum brennievnum finnast í eitt nú 

eystureuropa, her ikki minst Pólandi. Mynd -  Ein tvífaldan av framleiðsluni 

hjá Statoil í framtíðini fer m.a. at koma frá samansettum verkætlanum til 

havs, har Statoil umsitur bæði vitan og tøkni.
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Størsta keypið uttanlands nakrantíð í norskari søgu verður helst undirskrivað í 

komandi viku Statoil vísir vøddar Norski orkurisin Statoil er av álvara farin at 

vísa vøddamegi sína. Í farnu viku gjørdi felagið eina sera stóra og týðandi 

avtalu um sølu av norskum gassi til bretska marknaðin um somu tíð sum 

felagið seldi út av sínum smærri gassleiðum  fyri harvið at kunna brúka orku 

uppá størri uppgávur. Og í komandi viku fer fyritøkan at gera ein risastóran 

handil hinumegin Atlantshavið. Hetta skrivar Ritzau. Talan er um størsta 

handilin, sum verður gjørdur í øðrum landi í norskari søgu. Ætlanin er at 

skriva undir avtalu við oljuskifurfelagið Brigham í USA fyri 25 milliardir krónur. 

Keypið er liður í nýggju strategiini hjá Statoil, sum varð kunngjørd fyrr í ár. Vit 

fara at varðveita okkara høgu framleiðslu á norska landgrunninum og 

samtíðis tvífalda altjóða framleiðsluna næstu áratíggju, sigur 

fjølmiðlaráðgevarin hjá felagnum fyri altjóða leiti- og framleiðsluvirksemi, 

Bård Glad Pedersen. Ein tvífaldan av framleiðsluni fer m.a. at koma frá 

samansettum verkætlanum til havs, har Statoil umsitur bæði vitan og tøkni. 

Haraftrat fer felagið at leggja seg eftir óvanligari framleiðslu, eitt nú 

framleiðslu av olju og gassi úr fløgugróti, (skifuri). Ídnaðurin hevur leingi vitað 

um olju og gass í skifurløgum, men tað er ikki fyrr enn seinastu árini, at 

oljufeløgini eru farin at troyta hetta tilfeingi í størri mát. Tøknin er nústaðni 

ment so mikið, at útreiðslurnar eru á einum støði, sum kann góðtkast. 

Haraftrat vísa kanningar, at nøgdirnar kunnu vera sera stórar. Ávirkan á 

umhvørvið Men umhvørvisfeløg eru ikki fegin um hetta slagið av brennievni, 

tí framleiðslan krevur stórar nøgdir av feskum vatni og kemikalium. Og hildið 

verður at hesi kunnu dálka grunnvatnið skrivar Ritzau. EU viðger í løtuni 

uppskot um at banna ella minka um nýggju framleiðsluna við at seta í verk 

lógir, sum skulu gera tað torførari hjá oljufeløgum at fara undir at framleiða 

olju og gass úr skifurløgunum í undirgrundini. Umframt í USA og Kanada 

verður mett, at stórar nøgdir av hesum brennievnum finnast í eitt nú 

eystureuropa, her ikki minst Pólandi. Mynd -  Ein tvífaldan av framleiðsluni 

hjá Statoil í framtíðini fer m.a. at koma frá samansettum verkætlanum til 

havs, har Statoil umsitur bæði vitan og tøkni.


