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Tað ræður ikki bert um at finna nýggjar oljukeldur fyri at økja um samlaðu 

oljugoymslurnar. Við nýggjari og betri tøkni ber eisini til at fáa meiri olju upp úr verandi 

oljukeldum. Hetta er nakað, sum norska Statoil raðfestir og er úrslitið higartil, at 

ongastaðni í heiminum hevur tað eydnast eins væl sum í Noregi at økja 

útvinningsprosentið tvs. tann mongd av olju og gassi, sum til ber at fáa upp úr 

goymslunum í undirgrundini. At økja útvinningina við bara fáum prosentum hevur alstóran 

búskaparligan týdning fyri oljufeløg og oljulond. 

 

Norska Statoil gongur á odda í hesum arbeiði og hevur tað eydnast at økja 

útvinningsprosentið í fleiri av stóru oljufeltunum. Nú er Statoil so farið undir enn eina 

roynd at fáa meira upp úr eini longu nógv troyttari oljukeldu, nevniliga Snorre-feltinum í 

Norðsjónum, ein av gimsteinunum í norsku oljukrúnini. 

 



Statoil arbeiðir við eini ætlan at byggja ein nýggja bori- og framleiðslupall á Snorre-

feltinum fyri á tann hátt at fáa nógv meiri olju upp enn upprunaliga mett. Ætlanin er at 

fáa upp 55% av oljuni í mun til upprunaligu metingina uppá 25%. 

 

Tá útbyggingin av Snorre pallinum varð á tekniborðinum í 1989 varð mett, at í 

goymslunum vóru 760 milliónir tunnur av olju. Nú er metingin 1,55 mia. tunnur. Og nú 

tosar Statoil um at leingja livitíðina hjá Snorre feltinum til 2040 og økja 

útvinningsprosentið til 60. 

 

Tá tosað verður um livitíðina hjá stórum og týðandi norskum oljukeldum hevur skatturin 

til norska statin avgerandi týdning. Tosið higartil um at broyta skattin, so meira skal 

gjaldast til tað almenna, hevur eisini havt við sær, at stórur ivi er um framtíðina á fleiri 

av gomlu oljufeltunum, eitt nú Snorre. 

 

Greinarar hava tí bíðað eftir einum útspæli frá fyristøðufelagnum Statoil, sum nú hevur 

gjørt greitt, at tað umhugsar at útbyggja Snorre. Spurningurin er bara, hvørja 

útbyggingarloysn felagið fer at velja, tá og um niðurstøðan verður at leingja um livitíðina. 

Ein avgerð verður tikin innan 2015. 

 

Um avgerð verður tikin at byggja út Snorre, so verður partur av ætlanini at kunna knýta 

onnur oljufelt í grannalagnum upp í Snorre. Útbygging av Snorre verður mett at kosta 

einar 40 mia. kr. Roknað verður við at fáa upp 300 mill. tunnur av olju komandi 25 árini. 
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