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Statoil í stórum vøkstri í Norðuramerika

Norska Statoil hevur av álvara sett segl í útlondum. Í Meksikoflógva hevur 

felagið fingið ikki færri enn 26 loyvi afturat, og tað ger, at felagið nú hevur 

350 loyvi í flógvanum og er eitt av teimum størstu oljufeløgunum har um 

vegir. Statoil hevur verið í Norðuramerika í 25 ár og hevur í dag stórt 

virmsemi bæði á sjógvi og landi í Kanada og USA. Tey seinastu tíggju árini 

hevur vøksturin hjá Statoil í Norðuramerika ligið um 20 prosent um árið, og 

felagið væntar eisini stóran vøkstur í komandi árum. Norðuramerika-stjórin 

hjá felagnum, Bill Maloney (myndin), sigur, at tilfeingið hjá Statol í 

Norðuramerika svarar til meiri enn seks milliardir tunnur av olju ella góð 30 

prosent av tí samlaða tilfeinginum hjá felagnum. Við í øllum Sum heimsins 

størsta frálandafyristøðufelag og sum eitt leiðandi felag innan 

undirvatnstøkni er Statoil samstarvsfelag í fleiri stórum fundum í 

Meksikoflógva so sum Jack, St. Malo, Julia, Vito og Logan. -Vit meta 

Norðuramerika sum eitt kjarnuøki, tá tað snýr seg um langtíðarvøkstur, og 

tey nýggju loyvini eru lið í okkara vakstrarætlanum. Okkara mál er at vera við í 

leiting innan allar møguleikar bæði á óroyndum leiðum og á leiðum, sum eru 

búnar at seta borin í. Vøksturin hjá Statoil í Norðuramerika byggir á 

royndirnar, sum eru fingnar til vega ígjøgnum 40 ár í nøkrum av teimum mest 

krevjandi økjunum, sigur Erik Finnstrom, leitistjóri hjá Statoil í 

Norðuramerika, við Aftenbladet. Í Meksikoflógva er Statoil við í sjey 

verkætlanum, sum eru farnar undir framleiðslu, umframt átta verkætlanum, 

sum eru á á menningarstigi. Í løtuni borar felagið Bioko-brunnin miðskeiðis í 

flógvanum, og ætlanin er at bora tveir ella fleiri brunnar afturat í 

Meksikoflógva teir næstu tólv mánaðirnar. Harafturat verður felagið við í 

tveimum ella trimum brunnum, sum onnur fyristøðufeløg skulu bora.
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