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Í Lundin Norway iðra tey seg ikki um, at tey gjørdu av at brúka norskar ídnaðarfyritøkur 

burturav sum veitarar til útbygingina á Edvard Grieg-leiðini. 

Kværner Verdal fekk arbeiðið at gera stálstellið til Edvard Grieg.-pallin, og fyrradagin 

varð pallurin so navngivin. Í hesum sambandi søgdu bæði feløgini, at arbeiðið hevur gingið 

sera væl, tað var liðugt til ta ásettu tíðina við teirri røttu góðskuni og til tann rætta 

prísin. 

Aibel-stjórin, Trond Sel, hevur sagt, at norski ídnaðurin kann vera lutvíst kappingarførur, 

men at tað er ov dýrt at gera alt arbeiðið í Noregi. Stjórin í Lundin, Torstein Sanness, 

sigur hinvegin, at higartil hava tey bara góðar royndir við verkætlanini. 

Lundin valdi at halda seg til norskar veitarar, eftir at felagið hevði kannað møguleikarnar 

bæði í Evropa og Asia. Sanness sigur við Aftenposten, at skipasmiðjurnar í Fjareystri eru 

bíligari, men at arbeiðið verður ikki gjørt líka væl har, og so kunnu tær hava ilt við at 

halda tíðina. Harafturat kemur, at tilboðsveitarar har eysturi hava trupulleikar við at lúka 

krøvini í Norsok-reglunum. 



-Vit eru vitandi um, at onnur feløg hava havt meiri enn 100 fólk til at hava eftirlit við 

byggingini. Hetta hava vit ikki fólk til, og so kostar tað nógvar pengar, sigur Lundin-

stjórin. 

  

Gera tað sama aftur 

Avgerðin hjá Lundin Norway at halda seg til norskar veitarar gjørdi, at fleiri 

veitingarfyritøkur fingu væl upp í bíleggingarbókina. Og kanska dryppar aftur á deknin 

seinni, tí sambært Torstein Sanness er tað ikki óhugsandi, at Lundin eisini fer at halda seg 

til norskar veitarar, tá Johan Sverdrup-leiðin skal byggjast út einaferð. 

-Edvard Grieg er ein roynd, og tað er eingin orsøk til at broyta nakað, sum gongur væl, 

sigur Lundin-stjorin. 

Eisini hjá Kværner Verdal eru tey væl nøgd við samstarvið við Lundin Norway. 

-Vit hava lagt nógva orku í ábøtur, eftir at vit mistu fleiri sátmálar, sigur stjórin, Sverre 

Myklebust. Hann sigur, at tey valdu at gera tað mesta av arbeiðinum niðri á sløttum og 

ikki í hæddini, og at hetta hevur gjørt arbeiðið skjótari og bíligari og harvið 

kappingarførið betri 
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