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Johan Sverdrup-leiðin klár í 2018
Gongst sum ætlað verður klárt at fara undir framleiðslu á teirri risastóru
Johan Sverdrup-leiðini í Norðsjónum um seks ár, og ætlandi fer framleiðslan
at standa við til 2050. Rómurin var óførur, tá leitingar avdúkaðu Avladsnes og
Aldous einar 80 fjórðingar vestur úr Stavanger í fjør, og hóast leiðirnar ikki
eru endaliga avmarkaðar enn, verða tær roknaðar sum tvær av teimum
størstu, sum higartil eru funnar í norskum øki. Tær báðar leiðirnar hanga
saman og skulu tí byggjast út saman, og í tí sambandi fáa tær felagsnavnið
Johan Sverdrup. Skal Statoil hava leiklutin sum operatørur á leiðini, fer felagið
at skipa arbeiðið úr Stavanger, men tað verður tó ikki endaliga avgjørt fyrr
enn í 2014. Fyri tveimum mánaðum síðani gjørdu feløgini, sum hava rættindi í
økinum, eina avtalu, og í henni stendur millum annað, at Statoil skal røkja
uppgávuna sum operatørur, til útbyggingarætlanin er klár. Meiri enn 30 ár
Sjálv tíðarætlanin fyri virksemið á Johan Sverdrup-leiðini er løgd. Eitt av
feløgunum, Lundin, hevur boðað frá, at okkurt týdningarmikið fer at henda út
ímóti ársenda næsta ár. Tá skal konseptið veljast. Eitt ár seinni, í 2014, skal
útbyggingarætlanin latast olju- og orkumálaráðnum, og so er ætlanin at fara
undir framleiðslu í fjórða ársfjórðingi í 2018, siga Lundin og Statoil í
tíðindaskrivum. Mett verður, at framleiðslan fer at standa við í meiri enn 30
ár, til 2050. Feløgini rokna ikki við trupulleikum í sambandi við útbyggingina,
tí tey hava drúgvar royndir við tí á dýpi sum tí á Johan Sverdrup-leiðini,
skrivar Aftenbladet. Forstjórin í Lundin, Ashley Heppenstall, sigur, at í
felagnum eru tey sera væl nøgd við, at feløgini eru samd um, hvussu farast
skal fram. -Tað vísir, hvussu stóran týdning hendan verkætlanin hevur fyri øll
feløgini í samstarvinum, sigur hann í einari fráboðan. Johan Sverdrup-leiðin
umfatar loyvini 501 og 265. Lundin er operatørur á 501 og eigur 40 prosent
av tí. Hini feløgini eru Statoil við 40 prosentum og Maersk við 20. Av loyvi 265
eigur Statoil 40 prosent, Petoro 30, Det norske oljeselskap 20 og Lundin 10
prosent. Her er Statoil operatørur.

