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Gongdin seinastu 10 árini við viðgongd í oljuvinnuni fer ikki at halda fram heldur Peter
Hermanrud, oddastrategur hjá norsku fyritøkuni Swedbank First Securities. Hetta skrivar
norska blaðið Aftenbladet.
“Tað vit liva av í Norra fer at fáa størri og størri kapping. Og henda kappingin kann
lættliga koma frá feløgum, sum vilja sleppa at leita eftir olju og gassi á landi í USA, sigur
serfrøðingurin.
Hann vísir á, at seinastu árini hevur verið framhaldandi tørvur á boripallum,
seismikkskipum og verkfrøðingum. Hetta hendir um somu tíð sum oljufeløgini hava gjørt
stórar íløgur. Men trupulleikin nú er tørvurin á nettupp kapitali og íløguhuga frá
oljufeløgunum.

Stóra avbjóðingin fyri ikki at siga hóttanin stavar frá skifurkollveltingini í USA. Norski
serfrøðingurin heldur, at vit í Europa fara at síggja avleiðingarnar av henni um eini 3-5 ár.
“Oljan hevur fingið ein nýggjan kappingarneyta, tað er skifurgass. Henda orkukeldan er
nógv bíligari enn olja. Ein møguleiki er, at stóri flutningssektorurin í USA fer at skifta til
gass. Tá fer oljuprísurin at lækka.
Tað fer tó at taka nøkur ár at byggja út eitt undirstøðukervi til gass í USA. Eisini fer tað at
taka tíð til at byggja út við lastbilum, sum brúka gass og at byggja út útflutningsliðið. Men
tá alt hetta er komið í eina rætta legu, fara vit í Noregi at síggja veruligu avleiðingar av
amerikonsku skifurkollveltingini.”
Hermanrud sigur víðari, at um oljufeløgini ikki forvinna pengar, so kunnu tey heldur ikki
økja um leitivirksemið – eftir gassi og olju. Tá fara vit at síggja offshoremarknaðin í Norra
steðga upp og sama veg fara prísirnir fyri ymsar oljutænastur, eitt nú leigu av boripallum.
Vit síggja hesa gongdina longu nú, har oljufeløgini eru farin at brúka meiri orku uppá at
raðfesta tær røttu útbyggingarnar. Dømi um hesa gongdina eru, at feløg sum Marathon Oil
og RWE Dea hava boðað frá, at tey eru farin at selja út av sínum ognum í Norra. Eisini
hevur eitt felag sum Talisman sagt frá, at tað ynskir at rýma úr Norra.
Hermanrud heldur, at hetta er ein gongd, sum vit fara at síggja meira til í framtíðini.
Fleiri feløg halda ikki longur, at norski landgrunnurin verður tað mest áhugaverda økið at
arbeiða við í framtíðini.
“Feløgini hava verið von við at brúka fleiri og fleiri pengar hvørt ár í Norðsjónum. Og tey
hava havt nokk av pengum til projektini. Nú er hetta bráddliga vorðið nógv tyngri.
Partaeigararnir ynskja ikki, at feløgini brúka fleiri pengar her. Og tí mugu oljufeløgini
gera av, hvar tey vilja brúka avmarkaða íløgupeningin. Til ber ikki at gera sum fyrr, og tey
eru noydd til at selja út av ognum sínum onkunstaðni. Raðfestingarnar í oljuídnaðinum
verða alsamt harðari, um ikki oljuprísurin heldur fram at hækka.” Hermanrud heldur ikki,
at hann fer at hækka í framtíðini.
Og tá oljuídnaðurin skerjir íløgurnar fer tað eisini at raka fyritøkurnar, sum veita vørur og
tænastur til vinnuna.
“Eg rokni við, at vit fara at uppliva vánaligari tíðir fyri oljutænstuídnaðin, tó at tað ikki
fer at henda her og nú. Árið 2014 sær td. út til at blíva eitt gott ár.
“Kanska vónirnar til oljuídnaðin fara at koma aftur, tí øktur vøkstur í heimsbúskapinum
fer at geva hægri ojuprísir. Men tíðirnar eru ikki tær somu, sum tær vóru. Og heldur ikki
er vist, at ein býur sum Stavanger fer at uppliva somu gulltíðir komandi árini. Hóast gongd
er í eitt nú íbúðarbyggingini so kann hon eisini bráddliga steðga og tá fær tú arbeiðsloysi.
Men tíbetur er her ikki bara oljavinnu. Stórt fjølbroytni er í vinnuni, so vit fara helst at
síggja mong nýggj arbeiðspláss.”

Hermanrud sær eisini fyri sær, at tá feløgini minka um íløgurnar, so fáa tey eisini størri
vald og hetta kann fara at síggjast aftur í arbeiðstíðunum og lønunum. Serfrøðingar meta,
at longri arbeiðstíð og nýggjar reglur fyri trygd kunnu spara oljuvinnuni 1000 mia. kr.
Hóast oljan fær kapping, so verður framhaldandi eftirspurningur eftir olju. Gongdin kann
blíva tann, at man verður noyddur til at arbeiða longri fyri minni løn, um alternativið er
einki arbeiði at hava.
“Vit fara eisini at síggja meiri kapping millum lond og øki um íløgurnar. Vit síggja, at
stjórnin í t.d. Meksiko hevur samtykt at loyva útlendskum oljufeløgum at leita eftir olju
og gassi. Tvs. at tað verður harðari kapping um íløgurnar. Sama ger Iran og so verður
Venezuela kanska næsta landið, ið letur dyrnar upp. Spurningurin er so, hvat Norra kann
gera fyri at gera tað meira áhugavert hjá oljufeløgunum at gera íløgur.”
Hermanrud sigur víðari við Aftenbladet, at vit fara helst at síggja, at fleiri fund verða ikki
útbygd, tó at stóra Johan Sverdrup verður bygt út sum ætlað

