
 

Elsta oljukeldan í Norra 
fær 40 ár aftrat 
 

Jan Müller 

29.10.2013 - 10:26 

Oljan.fo 
 

Ekofisk oljukeldan, sum gjørdi Norra til eina oljutjóð og sum um nøkur ár kann halda 50 

ára føðingardag, er vorðin útbygd og kann trygt framleiða í 40 ár aftrat fram til 2050. 

Hetta skriva norskir miðlar. 

 

Týsdagin fer Tord Lien, oljumálaráðharri alment at lata upp fyri nýggju útbyggingini av 

Ekofisk South, sum ger tað møguligt at taka upp 200 mill. tunnur av olju eyka frá kelduni. 

Tað, sum eyðkennir nýggjastu útbyggingina og ger hana øðrvísi enn nógvar aðrar 

útbyggingar er tann, at prísurin og byggitíðin halda, og tað er einki at siga til, at 

fyristøðufelagið ConocoPhillips er errið av hesum, nú so nógvar aðrar útbyggingar eru 

seinkaðar og kosta nógv meira enn upprunaliga mett. 

Ekofisk varð funnið seinast í 60-árunum og fór undir framleiðslu í 1971. Ein kann lættliga 

siga, at Ekofisk gjørdist byrjanin til norska oljuævintýrið. 

Nýggi parturin av Ekofisk verður eisini í aðrar mátar ein varði í norskari oljusøgu, tí hann 



er við til at økja um útvinningina, tvs. tað, sum til ber at fáa upp úr goymslunum. Her 

verður økingin frá 49,5% til 52%. 

Tað er eingin loyna, at norðmenn eru sera ernir av Ekofisk. Tí oljukeldan varð funnin júst 

tá stóru altjóða oljufeløgini høvdu mist vónina at finna olju á norska landgrunninum og 

vóru við at rýma. Tá varð tað at brunnur nr. 33 varð boraður og vísti seg at vera ikki bara 

eitt fund, men ein risastórur elefantur. Tá Ekofisk varð funnið í 1969 vóru tað fleiri 

jarðfrøðingar, sum vóru sera ivasamir, um framleiðast kundi í meira enn vikur ella 

mánaðir. Tí oljan lá goymd í einu tøttum kálklagi. Men eftir eina royndarframleiðslu varð 

niðurstøðan, at til bar at fáa upp til 17% av oljuni upp. 

Takkað verið nýggjari tøkni eitt nú vatninnsprænan fyri at økja um trýstið, hevur borið til 

at fáa meira av olju upp úr undirgrundini. Ekofisk hevur fram til 2012 staðið fyri eini 

brutto virðisskapan uppá 1920 mia. kr. 

Tað snýr seg ikki bert um at byggja nýtt. Um somu tíð sum ein spildurnýggjur pallur við 35 

brunnum verður tikin í brúk verða 9 ymsir gamlir pallar tiknir niður og eru fluttir til lands. 

Teir viga 120.000 tons. 

Eisini grannakeldan Eldfisk, sum eru partur av Ekofisk verður útbygd fyri tilsamans 36 mia. 

kr. og her verður útvinningsprosentið økt úr 22 til 28,5. Tað fer at geva millum 240 og 310 

milliónir føt av olju eyka. Investeringene på Eldfisk blir på 36 milliarder kroner, og her 

økes utvinningsgraden fra 22 til 28,5 prosent. Dette skal gi mellom 240 og 310 millioner 

fat ekstra olje. 
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