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Statoil størstu oljuútbygging í Bretlandi í 10 ár

Norska Statoil hevur avgjørt at byggja út Mariner oljufundið fyri 39 milliardir 

krónur. Ùtbyggingin er tann størsta á bretska landgrunninum seinastu 10 

árini skriva statoil.com og aftenbladet.noa Seinastu tíðina hevur Statoil 

kunngjørt fleiri nýggjar íløgur í útbyggingar av oljufundum í bæði Norra, USA 

og Bretlandi uppá 70 milliardir krónur. Av hesum skal nærum helvtin brúkast 

á Mariner leiðini 150 kilometrar eystan fyri Hetland. Statoil hevur drúgvar 

royndir við oljukeldum, sum goyma tungolju bæði í Norra og í Brasilia. 

Mariner keldan varð funnin í 1981, og Statoil keypti seg inn í loyvið sum 

fyristøðufelag í 2007 við tí fyri eygað at fara undir framleiðslu av olju. Vit 

fegnast um at hava tikið eina avgerð um at fara undir eina lønandi útbygging 

av kelduni , sigur Lars Christian Bacher, stjóri fyri altjóða menning og 

framleiðslu av Marinerfundinum. Nýggja íløgan í bretskum øki kemur stutt 

eftir, at Statoil tók avgerð um at útbyggja Dagny-oljukelduna fyri 31 milliardir 

krónur. Dagny byrjar framleiðsluna í 2017. Tað er ikki bara í Norðureuropa, at 

Statoil hevur vind í seglunum og úr at gera. Eisini í Eysturafrika hendir nakað. 

Herfyri kunngjørdi felagið, at tað hevði gjørt enn eitt stórt gassfund eystan 

fyri Tanzania, enn eitt fund í eini røð av fundum í hesum spildurnýggja 

kolvetnisøkinum. Statoil væntar sær nógv av hesum økinum í framtíðini. 

Marjun í Føroyum Tað er eisini áhugvert at bíta merki í  við føroyskum brillum  

hvussu nógv nýggj tøkni hevur at siga fyri at fara undir útbygging av gomlum 

oljufundum. Mariner varð funnið fyri 30 árum síðani, og nústaðni verður tað 

mett at kunna byggjast út. Sama hendi við risastóra Clair fundinum vestan fyri 

Hetland. Tað var funnið í 1977, men ikki fyrr enn í 2004 varð tøknin so nógv 

ment at farið varð undir at byggja út kelduna. Í løtuni verður en nein 

útbygging av hesum stóra elefanti løgd til rættis. Hetta fær okkum at hugsa 

um Marjunfundið, sum varð gjørt á føroyska landgrunninum fyri meira enn 

10 árum síðani. Nú oljufelag/feløg aftur eru farin at vísa tí ans, kunnu vit bara 

loyva okkum at gita, at hetta er søgan um Mariner og Clair fundini.
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