
 

Norska Aker sáttmála um 
niðurtøku av oljupalli 
 

Jan Müller 

08.10.2013 - 21:45 

Oljan.fo 
 

Nú oljuvirksemið hevur verið í Norðsjónum í skjótt hálvthundrað ár eru oljukeldur við at 

tømast og gomlu pallarnir skulu takast niðuraftur. Nýggja vinnan “decommissioning”, 

niðurtøka av pallunum kann fáa stóran týdning fyri oljuvinnurnar í londum sum Bretlandi, 

Norra og Danmark. Eisini føroyskar fyritøkur eru farnar at vísa hesi vinnu ans. 

 

Norska fyritøkan Aker Solutions, sum eisini hevur samstarv við føroyskar fyritøkur um leigu 

av handverkarum, hevur júst vunnið kappingina um sáttmála at fyrireika niðurtøku av 

einum av teimum størstu gomlu oljupallunum í bretska partinum av Norðsjónum, 

Murchison nevndur. 

Hann byrjaði at framleiða olju í 1980 og hevur hesi góðu 30 árini framleitt 390 mill. 

tunnur av olju og hevur hann havt stóran týdning fyri Bretland. 

 

Norska fyritøkan hevur fingið til uppgávu at fremja fyrsta stigið í niðurtøkuni av pallinum, 



frá Canadian Natural Resources International, sum er fyristøðufelag á oljufeltinum. Hetta 

arbeiðið fer at taka trý ár. Eftir tað kemur so arbeiðið á landi at taka ymsu partarnar av 

pallinum sundur. 

 

Henda lutvíst nýggja vinnan í oljubransjuni, eisini kend undir heitinum 

“decommissioning”, verður mett at hava eitt virði uppá hundraðtals milliardir kr. komandi 

árini. Hon fer at geva arbeiði til nógvar hendur, og í løtuni verða lunnar lagdir undir 

vinnuna í okkara næstu grannalondum. 

 

Eisini føroyskar fyritøkur so sum MEST fylgja gongdini á hesum økinum og vóna einaferð í 

framtíðini at kunna fáa lut í uppgávum at taka niður og skilja sundur gamlar oljupallar. 

Hetta er so eisini nakað, sum hevur verið nevnt í kjakinum um tunnil og brúgv um 

Skálafjørðin. 

 

Henda nýggjasta avtalan, sum Aker hevur fingið, fer at hava við sær 150 nýggj 

arbeiðspláss í Aberdeen. 

 

Tað er greitt, at niðurtøka av oljupallum fer at fáa alstóran týdning fyri bretska oljuvinnu 

komandi nógvu árini, tá fleiri av teimum gomlu pallunum skulu takast niður. Tað sigur 

stjórin í Aker Solutions í Bretlandi, Mike Forbes við offshore.no. 

 

Norska Aker Solutions hevur drúgvar royndir við sonevndu decom-projektunum og hevur 

fingið drúgvar royndir og vitan á einum øki, sum verður mett at fáa stóran týdning í 

framtíðini. Fyrr hevur Aker verið partur av arbeiðinum at taka niður pallar sum Maureen A 

og Frigg. 

Fyri at kunna fara undir hesa nýggjastu uppgávuna fer felagið at seta 25 fólk í starv 

beinanvegin umframt at fleiri fólk fara at verða sett bæði til lands og til havs komandi 

árini. 

 

Murchison-feltið liggur á markinum millum norska og bretska landgrunnin í Tampen 

økinum í norðara partinum av Norðsjónum. Øll oljan hesi mongu árini er flutt til Sullom 

Voe terminalin í Hetlandi. 

 

At flyta Murchison pallin verður mett sum tann størsta flutningsuppgávan í Norðsjónum 

nakrantíð. Fyrireikingin er longu byrjað og skal pallurin flytast í 2016-17. Niðurtøkan og 

sundurskiljingin av pallinum fer at taka eini fimm ár. 
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