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Konsept-verkætlan fyri útbygging av einum tí størsta oljufundinum á norska 

landgrunninum nakrantíð, Johan Sverdrup, er nú komin á tekniborðið, eftir at bíðað 

hevur verið eftir hesi í eina tíð. Tað er Statoil, sum fyristøðufelag, ið stendur fyri 

útbyggingini av hesum oljurisanum, sum er millum fimm tey størstu oljufundini í 

norskari oljusøgu. 

Statoil leggur upp til, at tann stóra keldan, sum verður mett at goyma millum 1,8 og 2,9 

mia. tunnur av olju, fer undir framleiðslu seint í 2019. Hetta er nakað seinni enn 

upprunaliga ætlað. 



“Hetta er søguligt. Vit hava ikki gjørt eina konseptætlan fyri eitt felt av hesi støddini 

síðani í 1980-unum,” sigur Arne Sigve Nylund, sum stendur á odda fyri útbygging av 

oljukeldum í Norra. 

Johan Sverdrup keldan skal byggjast út í fýra umførum, og tá oljan sprýkir, verður roknað 

við eini framleiðslu í fyrstu útbyggingini uppá 315.000 til 380.000 tunnur av olju um dagin. 

Fyrsti útbyggingarparturin fevnir um eina ætlan at byggja fýra ymsar oljupallar, sum 

verða riknir við streymi úr landi.Talan er um 80 MW, sum koma frá Kårstø. Á henda hátt 

fer oljukeldan at kunna minka um Co2 útlátið við 60 til 70%. 

Spurningurin um, hvar streymurin til pallarnar skal koma frá, hevur verið eitt av stóru 

ivamálunum. Umhvørvisfelagsskapir leggja stórt trýst á norska Stórtingið um at krevja av 

Statoil, at streymurin kemur úr landi fyri at dálka sum minst. Nú verður so arbeitt við 

eini ætlan eisini at brúka streym úr landi til aðrar stórar útbyggingar í sama øki, Utsira 

nevnt. Tá verður mett, at man kann minka CO2 útlátið við upp til 90%. Men tá verður 

útbyggingarkostnaðurin eisini størri. 

Íløgan í fyrsta útbyggingarpartin er mett til 120 mia. kr. Oljan verður so flutt gjøgnum 

rørleiðing til lands. 

Seinni verður settur upp meiri útbúnaður, soleiðis at framleiðslan endar at røkka umleið 

550.000 til 650.000 tunnur um dagin. Mett verður at keldan kann framleiða í 50 ár, og at 

til ber at fáa 70% av oljuni upp.Tá framleiðslan er í hæddini fer hon einsamøll at standa 

fyri 25% av allari oljuframleiðslu á norska landgrunninum. 

Johan Sverdrup fevnir um tríggjar norskar lisensir PL 501, PL 502 og PL265. Maersk Oil 

eigur 20% av einum av loyvunum, meðan Statoil, Petoro, Lundin Petroleum og Det norske 

oljeselskap eisini eiga partar í loyvunum. 

“Hetta er eitt ótrúligt oljufelt, sum fer at skapa stór virði og hava nógv avleitt virksemi 

fyri samfelagið í fleiri tíggjuár framyvir,” sigur Øivind Reinertsen, stjóri fyri Johan 

Sverdrup-feltið við NTB 
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