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Statoil hyggur norðureftir

Nýggj fund og framleiðslur út fyri Miðnorra og enn longur norðuri hava fingið 

ovastu leiðsluna í norska Statoil at fylgja hesi gongd og taka stig til at útpeika 

nýggjar býir har norðuri at standa fyri útviklinginum. Avgerð er tikin um at 

stovna eina spildurnýggja rakstrareind/øki á norska landgrunninum. Henda 

fer at fáa innivist í Harstad og fer til arbeiðis longu um eitt ár. Tað er fyrst og 

fremst tað økta oljuvirksemi út fyri tey trý norðastu fylkini, sum er orsøkin til, 

at Statoil hevur tikið hetta stigið. Hetta fer at styrkja okkara leiklut í 

Norðurnoregi og fyri at tryggja framtíðar virðisøking frá nýggju oljukeldunum 

har norðuri. Vit hava bíðað við hesi avgerð, til grundarlag varð fyri henni, og 

tað grundarlagið er nú til steðar, sigur Helge Lund, stjóri í Statoil. Ein orsøk til 

at Statoil nú flytur sítt virksemi á landi longur norður er tann gongdin, sum er 

út fyri Miðnoreg, í Norðurnoreg og í Barentshavinum, har fleiri nýggj leitiøki 

er latin upp og enn fleiri helst verða atgongilig í næstu framtíð. Umframt tey 

nýggju fundini, sum longu eru gjørd og væntast útbygd. Nýggja rakstrarstaðið 

fer í fyrstu atløgu fáa ábyrgdina av Norne og Snøvit-framleiðslueindunum 

umframt nýggju Aasta Hansteen leiðini. Uppá longri sikt er eisini ætlanin, at 

oljukeldurnar í Barentshavninum Skrugaard/Havis skulu rekast úr Harstad. 

Aftrat hesi avgerð er ætlanin at leggja sjálva útgerðarhavnina í 

Sandnessjónum og tyrlustøðina í Brønnøysund. Stovnanin av nýggju 

høvuðsdeildini hjá Statoil í Harstad fer í fyrstu atløgu at skapa eini 30 nýggj 

arbeiðspláss í fyrisitingini har. Trøndelag og Møre við Stjørdal, Trondheim og 

Kristiansund fara tó framhadlandi at vera ein ryggurin í virkseminum hjá 

Statoil á norska landgrunninum. Eisini fara Haltenbanken og keldurnar har at 

vera eitt av kjarnuøkjunum hjá Statoil í mong mong ár aftrat.
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