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50.000 nýggj størv í bretsku oljuvinnuni

Bretski olju- og gassídnaðurin roknar við stórum vøkstri í olju- og 

frálandavinnuni, nú virksemið í Norðsjónum tykist vera alsamt vaksandi. 

Samstundis er økta virksemið við skifurgassi við til stimbra um jaligu útlitini. 

Milliardaíløgur Oilandgaspeople.com, ein fyritøka, ið tryggjar arbeiðsmegi til 

orkuøkið, metir, at millum 40.000 og 50.000 nýggj størv eru í umbúnað. Hetta 

hevur í stóran mun samband við methøga útboðið av loyvum í 27. 

loyvisumfarinum, har Ráðið fyri orku og umhvørvisbroytingar, DECC, lat ikki 

færri enn 167 nýggj loyvi. Hetta stendur at lesa í ársfrágreiðing hjá Oil & Gas 

People, sum eisini grundar hetta á stórar íløgur, ið ymisk feløg longu eru farin 

undir og hava í hyggju at gera. Seinastu mánaðirnar hevur Statoil í Bretlandi 

boðað frá íløgum í Norðsjónum uppá 40 milliardir kr., sum skapar oman fyri 

700 arbeiðspláss. Eisini er kunngjørt, at 10 milliardir kr. skulu brúkast til at 

menna Harris og Barra oljuøkið, umframt at samtakið við kanadiska Talisman 

og kinverska Sinopec eisini fer at gera íløgur fyri10 milliardir krónur,  sigur 

Kevin Forbes, forstjóri í Oil & Gas People, við bretskar miðlar. Stórar 

útbyggingar vestan fyri Hetland Hann leggur aftrat, at verkætlaninar longu nú 

eru so nógvar í tali, at tað er ógjørligt at nevna allar, men at royndir hansara 

siga, at fleiri stórar avdúkingar koma seinni í 2013. Eisini skulu havast í huga 

tær mongu og stóru útbyggingarnar, sum fara fram vestan fyri Hetland. Fleiri 

hava ført fram, at virksemið í Norðsjónum er minkandi, men tørvurin á 

arbeiðsmegi veksur við rúkandi ferð í løtuni. Nakrar verkætlanir verða 

avriggaðar, nú tað nærkast móti endanum, men samstundis hevur støðugt 

høgi oljuprísurin, skattabroytingarnar og nýggja tøknin við sær, at tað loysir 

seg at halda lív í spennandi verkætlanum og at byrja nýggjar, sigur Forbes 

sambært BBC. Vanta skikkaða arbeiðsmegi Frágreiðingin hjá 

Oilandgaspeople.com metir eisini, at skikkað arbeiðsmegi og fólk við 

royndum á økinum verður ein mangulvøra. Okkara metingar vísa, at økta 

virksemið í Norðsjónum hevur við sær, at krøvini um skikkaða arbeiðsmegi 

ongantíð hava verið so høg. Hetta samstundis sum skikkað arbeiðsmegi var 

ein mangulvøra frammanundan, sigur Kevin Forbes. Eisini týdning fyri Føroyar 

Fleiri av stóru útbyggingunum av olju- og gasskeldum í Bretlandi liggja tætt 

upp at føroyska markinum og kunnu tí eisini fáa týdning fyri føroyskar 

veitarar av vørum og tænastum til oljuvinnuna, hvat vit longu hava sæð fleiri 

dømi um. Frálandaskip koma javnan til Føroya fyri at skifta manning og keypa 

vørur og tænstur av ymsum slag. Og tess nærri útbyggingarnar eru føroyskum 

øki, tess betri skuldu møguleikarnir hjá føroyskari vinnu verið at fingið lut í 

økta virkseminum.

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\201686\clair_field.jpg

http://www.oljan.fo/


Bretski olju- og gassídnaðurin roknar við stórum vøkstri í olju- og 

frálandavinnuni, nú virksemið í Norðsjónum tykist vera alsamt vaksandi. 

Samstundis er økta virksemið við skifurgassi við til stimbra um jaligu útlitini. 

Milliardaíløgur Oilandgaspeople.com, ein fyritøka, ið tryggjar arbeiðsmegi til 

orkuøkið, metir, at millum 40.000 og 50.000 nýggj størv eru í umbúnað. Hetta 

hevur í stóran mun samband við methøga útboðið av loyvum í 27. 

loyvisumfarinum, har Ráðið fyri orku og umhvørvisbroytingar, DECC, lat ikki 

færri enn 167 nýggj loyvi. Hetta stendur at lesa í ársfrágreiðing hjá Oil & Gas 

People, sum eisini grundar hetta á stórar íløgur, ið ymisk feløg longu eru farin 

undir og hava í hyggju at gera. Seinastu mánaðirnar hevur Statoil í Bretlandi 

boðað frá íløgum í Norðsjónum uppá 40 milliardir kr., sum skapar oman fyri 

700 arbeiðspláss. Eisini er kunngjørt, at 10 milliardir kr. skulu brúkast til at 

menna Harris og Barra oljuøkið, umframt at samtakið við kanadiska Talisman 

og kinverska Sinopec eisini fer at gera íløgur fyri10 milliardir krónur,  sigur 

Kevin Forbes, forstjóri í Oil & Gas People, við bretskar miðlar. Stórar 

útbyggingar vestan fyri Hetland Hann leggur aftrat, at verkætlaninar longu nú 

eru so nógvar í tali, at tað er ógjørligt at nevna allar, men at royndir hansara 

siga, at fleiri stórar avdúkingar koma seinni í 2013. Eisini skulu havast í huga 

tær mongu og stóru útbyggingarnar, sum fara fram vestan fyri Hetland. Fleiri 

hava ført fram, at virksemið í Norðsjónum er minkandi, men tørvurin á 

arbeiðsmegi veksur við rúkandi ferð í løtuni. Nakrar verkætlanir verða 

avriggaðar, nú tað nærkast móti endanum, men samstundis hevur støðugt 

høgi oljuprísurin, skattabroytingarnar og nýggja tøknin við sær, at tað loysir 

seg at halda lív í spennandi verkætlanum og at byrja nýggjar, sigur Forbes 

sambært BBC. Vanta skikkaða arbeiðsmegi Frágreiðingin hjá 

Oilandgaspeople.com metir eisini, at skikkað arbeiðsmegi og fólk við 

royndum á økinum verður ein mangulvøra. Okkara metingar vísa, at økta 

virksemið í Norðsjónum hevur við sær, at krøvini um skikkaða arbeiðsmegi 

ongantíð hava verið so høg. Hetta samstundis sum skikkað arbeiðsmegi var 

ein mangulvøra frammanundan, sigur Kevin Forbes. Eisini týdning fyri Føroyar 

Fleiri av stóru útbyggingunum av olju- og gasskeldum í Bretlandi liggja tætt 

upp at føroyska markinum og kunnu tí eisini fáa týdning fyri føroyskar 

veitarar av vørum og tænastum til oljuvinnuna, hvat vit longu hava sæð fleiri 

dømi um. Frálandaskip koma javnan til Føroya fyri at skifta manning og keypa 

vørur og tænstur av ymsum slag. Og tess nærri útbyggingarnar eru føroyskum 

øki, tess betri skuldu møguleikarnir hjá føroyskari vinnu verið at fingið lut í 

økta virkseminum.


