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Norskur oljuídnaður til himmals á útivølli

Soleiðis ljóðar rámandi yvirskriftin á forsíðuni á norska oljuportalinum 

offshore.no. Og tølini tala fyri seg. Umsetningurin hjá norska oljuídnaðinum 

uttan fyri Norra nærkast 200 milliardum krónum í ár. Altjóða oljuvinnan 

keypir norska tøkni og norska vitan sum ongantíð fyrr. Og oljuídnaðurin í 

Norra ger seg út til at nøkta stóra eftirspurningin eftir vørum og tænastum úr 

Norra. Sambært ráðgevarafyritøkuni Menon Business Economics so hevur 

eftirspurningurin eftir norskum vørum ongantíð verið so stórur sum nú. 

Altjóða oljuídnaðurin vil hava alt. Vøksturin sæst serstakliga innan 

undirsjóvarútbúnaði, subseas, pallar og virksemi á sjónum. Vøksturin hevur 

verið øgiligur, yvir 10% fleiri ár á rað. Tað vísir seg, at norski oljuídnaðurin 

megnar bæði at framleiða til heimamarknaðinum og til altjóða marknaðinum. 

Bara til útlandið í ár fer umsetningurin at nærkast 200 milliardum krónum. Í 

fjør var hann 170 milliardir. Til samanbering kann sigast, at samlaðu íløgurnar 

á norska landgrunninum í ár fara at vera 186,6 milliardir krónur skrivar 

offshore.no. Saman við olju- og gassfeløgunum er norski offshore ídnaðurin 

mest týðandi útflutningsvinnan í Noregi, umleið tvífalt størri enn fiski- og 

alivinnan tilsamans. Stóra avbjóðingin hjá ídnaðinum er sjálvandi oljuprísurin 

men eisini lønarvøksturin og tørvurin á verkfrøðingum. Talan er serstakliga 

um kommunurnar Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Vest-Agder, 

sum standa fyri meira enn 75% av útflutninginum av offshore vørum og 

tænastum. Men ein stórur partur av virkseminum eg gjøgnum dótturfeløg í 

útlandinum. Hyggja vit eftir norsku fyritøkunum, so er talan um eitt stórt 

fjølbroytni av vørum og tænastum frá smærri hátøknifyritøkum til tær heilt 

stóru, sum byggja pallar. Norsku pallfeløgini Odfjell og Seadrill hava júst fingið 

lut í einum risasáttmála frá almenna brasilianska oljufelagnum Petrobras um 

leigu og rakstur av 12 boriskipum og pallum komandi 15 árini.
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