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Statoil -  2012 hevur verið eitt fantastiskt ár

Tá tað ræður um at finna olju ella gass, so sló Statoil sítt egna met í 2012 í 

mun til árið 2011, sum var tað sokallaða elefantárið. Men nú er tað í Tanzania 

og í Brasil felagið hevur funnið mest. Tað eru norskir fjølmiðlar, sum millum 

annað hava havt samrøðu við leiðsluna í Statoil, sum skriva hetta. Statoil 

framleiðir í dag heilar 2 milliónir tunnur um dagin og hevur sum mál at økja 

framleiðsluna til 2,5 milliónir tunnur um dagin í 2020. Men fíggjarstjórin í 

felagnum Torgrim Reitan vísir á, at verkætlaninar, sum Statoil ger íløgur í, 

skulu verða sera góðar. Statoil hevur 150 verkætlanir í gongd, sum tilsamans 

kunnu framleiða 2,5 milliónir tunnur í ár 2020. Oljuprísurin Áhugavert er at 

leggja til merkis, at til tess at eitt projekt hjá Statoil skal verða lønandi, skal 

oljuprísurin verða minst 50 dollarar fyri tunnuna. Í 2012 hevur oljuprísurin 

ligið um 110 dollarar fyri tunnuna. Nógvir greinarar vænta tó, at prísurin kann 

falla nakað í 2013. Sjálvt um vit hava ein break-even prís á 50 dollarar fyri 

tunnuna samlað sæð fyri projektini Statoil hevur í portføljuni, so eru nakrar 

avbjóðingar. Verkætlaninar eru vornar dýrari og meira kompleksar, vit bora á 

djúpri havdýbi og kostnaðurin økist, sigur Torgrim Reitan fíggjarstjóri. At stýra 

kostnaðinum er ein avbjóðing fyri alla vinnuna. Ein oljuprísur á 100 dollarar 

fyri tunnuna, er ikki tað hann einaferð var. Framtíðin er nógv meira 

avbjóðandi søguliga sæð. Tí arbeiða vit sera hart í løtuni við effektiviseringum 

í Statoil. Hetta snýr seg um at verða kappingarfør eisini í 2020 og í 2030. Hann 

leggur afturat, at tað hevur sera stóran týdning fyri Statoil, at tær stóru 

verkætlaninar halda tíðarætlanina. Samstundis er tað av stórum týdningi, at 

vit arbeiða saman við feløgum vit hava álit á og sum vit vita gera eitt gott 

arbeiði. Tað hevur eisini stóran týdning, hvussu nógv felagið klárar at fáa úr 

burtur hvørjum felti. Søguliga sæð er útvinningsparturin farin frá 30 til 50%, 

men nú hevur Statoil sum mál, at útvinningsparturin skal fara upp í 60%, sum 

er nógv í oljuhøpi. Best á altjóða pallinum 2011 var árið, tá Statoil fann ein 

sokallaðan elefant í Norðsjónum, nevniliga John Sverdrup feltið. Nógv skuldi 

til, um felagið skuldi klára tað sama í 2012, men 2012 hevur enntá verið betri 

enn 2011. Men í ár hevur tað verið altjóða virksemið, sum hevur funnið 

mestu oljuna og gassið. 2012 hevur verið eitt fantastiskt ár. Vit hava havt ein 

framleiðsluvøkstur uppá 8 prosent, og tað eru nógv nýggj felt, sum eru í ferð 

við at fara í gongd, sigur fíggjarstjórin við Stavanger Aftenblad. Afturat 

stórfundunum Havis, King Lear og Geitungen á norskum øki, hevur felagið 

gjørt tey stórstu fundini í Brasil og Tanzania. Samlað hevur felagið funnið 1,5 

milliardir tunnur. Tað, sum felagið hevur funnið í Tanzania, eru stórstu 

fundini Statoil nakrantíð hevur gjørt sum fyristøðufelag uttan fyri Norra. 

Áhugavert er at býta merkið í, at her er felagið eisini saman við ExxonMobil, 

eins og í Føroyum. So er bara at vóna, at eydnan verður við teimum í 

Føroyum eisini. Tað fer komandi ár vónandi at avdúka. Mynd Rúni M. Hansen. 

stjóri í Statoil í Førpyum og leiðari av arktisku deildini hjá felagnum, her 

saman við ovasta leiðsluni í Statoil, Helge Lund og Tim Dodson á ONS í 
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framleiðsluna til 2,5 milliónir tunnur um dagin í 2020. Men fíggjarstjórin í 

felagnum Torgrim Reitan vísir á, at verkætlaninar, sum Statoil ger íløgur í, 

skulu verða sera góðar. Statoil hevur 150 verkætlanir í gongd, sum tilsamans 

kunnu framleiða 2,5 milliónir tunnur í ár 2020. Oljuprísurin Áhugavert er at 

leggja til merkis, at til tess at eitt projekt hjá Statoil skal verða lønandi, skal 

oljuprísurin verða minst 50 dollarar fyri tunnuna. Í 2012 hevur oljuprísurin 

ligið um 110 dollarar fyri tunnuna. Nógvir greinarar vænta tó, at prísurin kann 

falla nakað í 2013. Sjálvt um vit hava ein break-even prís á 50 dollarar fyri 

tunnuna samlað sæð fyri projektini Statoil hevur í portføljuni, so eru nakrar 

avbjóðingar. Verkætlaninar eru vornar dýrari og meira kompleksar, vit bora á 

djúpri havdýbi og kostnaðurin økist, sigur Torgrim Reitan fíggjarstjóri. At stýra 

kostnaðinum er ein avbjóðing fyri alla vinnuna. Ein oljuprísur á 100 dollarar 

fyri tunnuna, er ikki tað hann einaferð var. Framtíðin er nógv meira 

avbjóðandi søguliga sæð. Tí arbeiða vit sera hart í løtuni við effektiviseringum 

í Statoil. Hetta snýr seg um at verða kappingarfør eisini í 2020 og í 2030. Hann 

leggur afturat, at tað hevur sera stóran týdning fyri Statoil, at tær stóru 

verkætlaninar halda tíðarætlanina. Samstundis er tað av stórum týdningi, at 

vit arbeiða saman við feløgum vit hava álit á og sum vit vita gera eitt gott 

arbeiði. Tað hevur eisini stóran týdning, hvussu nógv felagið klárar at fáa úr 

burtur hvørjum felti. Søguliga sæð er útvinningsparturin farin frá 30 til 50%, 

men nú hevur Statoil sum mál, at útvinningsparturin skal fara upp í 60%, sum 

er nógv í oljuhøpi. Best á altjóða pallinum 2011 var árið, tá Statoil fann ein 

sokallaðan elefant í Norðsjónum, nevniliga John Sverdrup feltið. Nógv skuldi 

til, um felagið skuldi klára tað sama í 2012, men 2012 hevur enntá verið betri 

enn 2011. Men í ár hevur tað verið altjóða virksemið, sum hevur funnið 

mestu oljuna og gassið. 2012 hevur verið eitt fantastiskt ár. Vit hava havt ein 

framleiðsluvøkstur uppá 8 prosent, og tað eru nógv nýggj felt, sum eru í ferð 

við at fara í gongd, sigur fíggjarstjórin við Stavanger Aftenblad. Afturat 

stórfundunum Havis, King Lear og Geitungen á norskum øki, hevur felagið 

gjørt tey stórstu fundini í Brasil og Tanzania. Samlað hevur felagið funnið 1,5 

milliardir tunnur. Tað, sum felagið hevur funnið í Tanzania, eru stórstu 

fundini Statoil nakrantíð hevur gjørt sum fyristøðufelag uttan fyri Norra. 

Áhugavert er at býta merkið í, at her er felagið eisini saman við ExxonMobil, 

eins og í Føroyum. So er bara at vóna, at eydnan verður við teimum í 

Føroyum eisini. Tað fer komandi ár vónandi at avdúka. Mynd Rúni M. Hansen. 
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